
                                                                                                                                                                                                                       Stadsontwikkeling 
                                                                                                                                                                                                                       VG&M-loket 
 
                                                                                                                                                                                                                       Bezoekadres: Stadhuis  
                                                                                                                                                                                                                       Coolsingel 40, Rotterdam 
                                                                                                                                                                                                                       Postadres: Postbus 1130 
                                                                                                                                                                                                                       3000 BC  Rotterdam 
                                                                                                                                                                                                                       Internet: www.rotterdam.nl 
 
                                                                                                                                                                                                                       Van: VG&M-loket 
                                                                                                                                                                                                                       E-mail: VenG-loket-SO@rotterdam.nl 

 

 
Veiligheidsberichten Cobouw 2021 
 

Samenvatting  

Er zijn verschillende relaties waarbij veiligheid en gezondheid een rol speelt. Opdrachtgever – 
opdrachtnemer en opdrachtnemer – werknemer. 
 
Vaak is de focus op het realiseren van projecten gelegen, waarbij veiligheid en gezondheid onderschat 
wordt. Het gaat daarbij zowel om veiligheid en gezond “binnen de bouwhekken” als naar de omgeving 
gericht. De lessons learned (kraan ongeluk Alphen a/d Rijn) moeten toegepast worden bij ieder project 
binnen de gemeente (advies) 
 
Werkgever (aannemer) laat werknemer onder grotere druk werken, dit leidt tot stress, hogere 
lichamelijke belasting (Werkgever vult wetgeving omtrent PSA niet juist in, daarnaast is fysieke 
belasting onvoldoende gekend)). > Rol opdrachtgever let op reëel planning let op fysieke belasting 
 
Het gaat regelmatig over wat de opdrachtnemende partij niet goed heeft gedaan, maar wat heeft de 
opdrachtgever gedaan om dit te voorkomen?  
 
Het artikel ‘Snelweg A12 na negen dagen groot onderhoud weer open voor verkeer’ geeft een goed 
voorbeeld van de Arbeidshygiënische strategie. De opdrachtgever heeft in deze casus goed gekeken 
naar de bronaanpak.  
 
Dit document is opgedeeld in 6 hoofdstukken: 
 

 Hoofdstuk 1: Strekking Leertraject Veiligheid 
 Hoofdstuk 2: Ongevallen 
 Hoofdstuk 3: Gevaren en risico’s 
 Hoofdstuk 4: Opinie 
 Hoofdstuk 5: Preventie en aanpak 
 Hoofdstuk 6: Voorbeeld Arbeidshygiënische strategie  
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1. Strekking Leertraject Veiligheid  

1.1 Veiligheid begint bij het ontwerp, maar de kennis ontbreekt bij 
opdrachtgevers en adviseurs 

Twee jaar lang zetten Aboma en Bouwend Nederland zich in voor veiligheid ‘aan de voorkant’. 
Conclusie? Het kennisniveau bij opdrachtgevers en adviseurs moet flink omhoog en “een aannemer 
mag best kritisch zijn naar de opdrachtgever.”  
 
Aan de voorkant beginnen: dat was het doel van de voucheractie ‘Veiligheid aan de Voorkant’ van 
Bouwend Nederland. In samenwerking met Aboma konden bouwteams gratis advies krijgen op hun 
voorlopige ontwerp. “Hoe kan het ontwerp nog aangepast worden zodat het ook veilig uitvoerbaar is?” 
zegt Reina Uittenbogaard, programmamanager veiligheid bij Bouwend Nederland.  
 
“En ook als het bouwwerk er eenmaal is, dat het ook veilig te onderhouden is? Beginnen bij de bron. 
Dat was de gedachte van het initiatief.”  
 
Niet bewust 
Daarnaast stond de samenwerking in de keten centraal; alleen bouwteams kwamen in aanmerking. “Je 
moet het als aannemer en opdrachtgever met elkaar regelen”, zegt Uittenbogaard.  
 
“Je hebt allebei een rol. We hadden wel het beeld dat opdrachtgevers zich niet altijd bewust waren van 
die rol. Dus we wilden graag een project opstarten aan de voorkant.”  
Je kunt alleen taken delegeren, nooit verantwoordelijkheden  
 
Yes we can 
Het project is nu op zijn einde, en uiteindelijk zijn er 33 adviestrajecten afgerond. Conclusie: er valt 
nog flink winst te behalen bij opdrachtgevers. Zo zijn opdrachtgevers zich vaak niet eens bewust van 
de verantwoordelijkheden die zij hebben, merkte Aboma-adviseur Max Oostendorp. En dat terwijl zij 
wettelijk verantwoordelijk zijn voor de ontwerpfase.  
 
“Qua bewustwording zit de grootste winst bij de opdrachtgever”, zegt Oostendorp. “Die is zich 
geregeld niet bewust van zijn wettelijke rol. En de opdrachtnemer, de aannemer, die doet het gewoon. 
Het antwoord is over het algemeen ‘Yes we can’, en nooit ‘nee, dat doen we niet.’”  
 
Oostendorp legde die rollen voor het hele bouwproces dus ook uit in de presentatie die hij gaf aan het 
bouwteam waar hij een adviestraject startte. “De opdrachtgevers waren vaak onbewust onbekwaam.”  
Naast de verduidelijking van de taken, konden ook knelpunten in het ontwerp worden benoemd en 
opgelost. “Zo kan er bijvoorbeeld een torenflat zijn bedacht, waarbij blijkt dat de ramen niet veilig te 
onderhouden zijn. Dat is een knelpunt dat we benoemen. Dan zie je meteen een verbeterproces.”  
 
Kennis uitbesteed 
Ook zaken als V&G-plannen en V&G-dossiers waren niet goed geregeld. Soms deugden ze niet 
helemaal, en regelmatig waren ze er überhaupt niet. Omdat de kennis op het gebied van veiligheid dus 
ontbreekt bij veel opdrachtgevers, bleken de trajecten erg nuttig voor de bouwteams.  
 
Probleem is dat veel kennis ook wordt uitbesteed of belegd bij andere partijen, zoals bij architecten of 
bouwbegeleidingsbureaus, zegt Oostendorp. Hij noemt als voorbeeld dat ook grote 
woningcorporaties, de grootste opdrachtgevers voor de bouwsector, meestal zelf geen 
veiligheidskundigen in dienst hebben.  
 
Maar de wettelijke verantwoordelijkheid voor de ontwerpfase blijft bij de opdrachtgever liggen. “Je 
kunt alleen taken delegeren, nooit verantwoordelijkheden”, zegt Oostendorp.  
 
Veiligere bouw 
En uiteindelijk gaat het ook niet om die wettelijke verantwoordelijkheid, vult Uittenbogaard aan.  
 
“Het gaat niet om: ‘Opdrachtgever pas op, dadelijk krijg je een boete.’ Het doel is dat de bouw veiliger 
wordt. We willen niet mensen om de oren slaan met wetgeving, maar het gaat erom dat je samen 
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oplossingen gaat bedenken. Waardoor het werk veiliger is uit te voeren en er minder ongevallen 
gebeuren. Zo simpel is het.”  
 
Het doel is dat de bouw veiliger wordt  
 
Maar de adviseurs die opdrachtgevers inzetten, zoals architecten, spelen dus wel een belangrijke rol, 
zegt Uittenbogaard. “Die dragen dan misschien niet zelf de directe verantwoordelijkheid, want de wet 
legt die bij de opdrachtgever neer, maar die zouden de opdrachtgever wel meer moeten adviseren wat 
er op het veiligheidsvlak kan gebeuren. Dus ook daar valt nog wel wat te winnen.”  
 
Weinig kennis 
Al ontbreekt ook daar kennis, ziet Oostendorp. “Die architecten moeten veilig ontwerpen, in lijn met 
richtlijnen voor veilig gevelonderhoud en de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Die worden vaak niet 
gebruikt. Dus er is inderdaad weinig kennis.”  
 
Dat begint ook bij de opleidingen. Zelf heeft Oostendorp vroeger op de hts niks over veiligheid geleerd 
en ook nu ziet hij dat de studenten van de TU’s maar weinig leren over veiligheid. “Dat vind ik echt heel 
jammer, want zij ontwerpen het.”  
 
Geen discussiepunt 
Ondanks het soms nogal tegenvallende kennisniveau bij de partijen in de bouwteams waren de 
reacties van de deelnemers positief. Uittenbogaard benadrukt dat opdrachtgevers zelf ook willen dat 
het werk veilig wordt uitgevoerd. Dat is geen discussiepunt.  
 
“Dus zij waren ook blij om daar tips in te krijgen. En onze voucheractie is afgerond, maar dat betekent 
natuurlijk niet dat je niet nog steeds een veiligheidsadviseur kan inschakelen om dit te doen. Dat is 
eigenlijk de oproep die we willen doen.”  
 
Kosten verdampen 
Maar zien opdrachtgevers dat wel zitten? Kost dat niet veel geld? “De kosten van een 
veiligheidskundige, wat je dus ook intern kunt regelen, verdampen op de faalkosten”, zegt Oostendorp. 
“Samen kun je er heel goed uitkomen. Vaak komen opdrachtgevers en aannemers ook bij ons terug 
omdat ze zich realiseren dat ze het beter aan de voorkant kunnen oplossen.”  
 
Oostendorp legt uit dat hij als adviseur ook regelmatig op de bouwplaats komt, maar eigenlijk gaat het 
dan vaak om damage control: “Onveiligheid in de bouwfase wordt veelal veroorzaakt vanuit het 
ontwerp, daar worden veel van de keuzes al gemaakt.”  
 
Aannemer betrekken 
De aannemers moeten dus ook hun rol pakken, benadrukt Uittenbogaard. De aannemer weet het beste 
hoe iets uitgevoerd moet worden. “Een aannemer mag best kritisch zijn richting de opdrachtgever en 
het gesprek aan durven gaan”, zegt Uittenbogaard.  
 
“Dat kan een drempel zijn. De relatie is natuurlijk heel belangrijk voor zo’n aannemer. Maar op het 
moment dat de aannemer al helemaal in het ontwerpstadium betrokken is, kan hij ook daar zijn kennis 
inbrengen. En dat is ook een van de voordelen van in een bouwteam werken, dan is die mogelijkheid er 
nog.”  
 
Uiteindelijk begint het dus bij bewustwording bij alle betrokken partijen over wat hun rol is. “Dan ben 
je nog niet competent”, zegt Oostendorp. “Maar daar begint het mee.”  
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2. Ongevallen 

2.1 Overzicht dodelijke ongevallen 

Het onderstaande overzicht van dodelijke arbeidsongevallen is opgesteld uit informatie van de GCVB, 
die gesprekken had met de Inspectie. De lijst is niet helemaal compleet, omdat van een aantal 
voorvallen niet duidelijk is of die wel of niet door de Inspectie als arbeidsongeval zijn gerekend. Dat 
heeft met de criteria voor arbeidsongevallen te maken. Onderstaande lijst telt elf ongelukken met 
dodelijke afloop, de Inspectie kon niet bevestigen welke twee andere fatale incidenten zij hebben 
meegerekend.  
 
Januari  
 
Het begon helaas al in de eerste maand van januari. Volgens de Inspectie is een persoon overleden na 
een val van hoogte.  
 
Februari  
 
In februari vonden drie dodelijke bouwongevallen plaats. Het eerste vond plaats in Eindhoven, waar 
een gevelplaat en steiger op een bouwvakker terecht kwamen. De gevelplaat viel van zo’n zes meter 
hoogte naar beneden. Twee andere medewerkers konden net op tijd wegspringen.  
 
Een paar weken later ging het mis in Amsterdam. Een bouwvakker overleed na een val van de vierde 
etage bij sloopwerkzaamheden aan de Keizersgracht.  
 
Nog geen week later ging het weer mis in Amsterdam. Een werknemer op een bouwplaats in 
Westpoort werd bedolven door instortend puin. Het zou gaan om een betonnen muur van zes bij vier 
meter.  
 
Maart  
 
In maart vonden twee bouwvakkers de dood. In Vinkeveen raakte een bouwvakker bekneld tussen 
twee betonnen muren. De muren stonden op een trailer van een vrachtwagen.  
 
Het tweede ongeval betrof een val van iets meer dan vier meter, bij werkzaamheden aan het project 
Velsertunnel. Een ongezekerde steigerplank buiten de leuning van de steiger schoof weg, waardoor 
een werknemer naar beneden viel.  
 
Mei  
 
In mei vonden drie dodelijke ongevallen plaats, alle drie met betrekking tot vallen van hoogte. Twee 
gevallen zijn door de Inspectie bekendgemaakt, een derde kwam ook in de media. Een man raakte op 
een bouwplaats in Rozenburg ten val. Hulpdiensten en een traumateam kwamen ter plaatse. De man is 
later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.  
 
Juli  
 
Ook in deze maand vond weer iemand de dood door een val van hoogte, meldt de Inspectie.  
 
December  
 
Het laatste dodelijke ongeval van 2020 vond plaats in december.  
 

 

 
 
**** 
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2.2 Ongeval in Amersfoort: bouwvakker valt in diep gat 

Een bouwvakker van Bouwbedrijf Van Noord is dinsdagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht. 
Terwijl hij een kijkje nam bij werkzaamheden in een woning in Amersfoort is hij in een gat gevallen, 
laat de inspectie van SZW weten.  
 
De man was niet aan het werk terwijl het ongeluk gebeurde, stelt een woordvoerder van de inspectie. 
Hij nam een kijkje bij werkzaamheden in de naastgelegen woning. Tijdens het lopen viel hij in een diep 
gat. Bouwbedrijf Van Noord bevestigt dit verhaal, maar wil er verder niet op ingaan.  
 
‘Ongeluk, maar heel heftig’ 
Op de locatie waar de bouwvakker ging kijken waren werknemers bezig met vloeren smeren. Bart van 
Leeuwen, directeur van hoofdaannemer Bouwverzet, laat weten erg geschrokken te zijn.  
 
“De bouwvakker kwam ongevraagd op onze bouwplaats kijken. Hij was aan het lopen en viel in de 
koekhoek. Dit is een plek buiten de kelder waar licht naar binnen kan. Het was een ongeluk, maar 
zoiets is natuurlijk wel heel heftig. De man werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”  
 
Hoe de man eraan toe is, daar kan de inspectie niet op in gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het 
UMC in Utrecht gebracht.  
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2.3 De harde lessen van het kraanongeluk Alphen aan den Rijn 

Ruim twee jaar na het kraanongeval in Alphen aan den Rijn steggelen verzekeraars van 
opdrachtgevers en aannemers nog altijd over de schade. Intussen zet het bekritiseerde Alphen aan 
den Rijn alles op alles om nieuwe bouwdrama’s te voorkomen.  
 
Auto’s razen over de Julianabrug alsof er nooit iets is gebeurd. Even verderop is de herbouw van de 
getroffen panden in volle gang. Ruim 2 jaar na het ongeval met de mobiele kraan en de ponton, maakt 
Alphen aan den Rijn de tussenstand op in een raadszaal vol bouwambtenaren. Eén ding is duidelijk: dit 
mag nooit weer gebeuren.  
 
Ab van der Schans, manager van het ingenieursbureau bij de gemeente Alphen en direct vrijgemaakt 
als crisismanager, herinnert zich het voorval als de dag van gisteren. Net terug van een vakantie deed 
hij boodschappen toen zijn gemeente groot alarm sloeg. Van der Schans wist niet wat hij meemaakte. 
Ondanks de draaiboeken die de gemeente had klaarliggen en het geoefen met neprampen, kon de 
crisismanager niet vermoeden wat hem te wachten stond. “Als zoiets gebeurt, is dat totaal anders.”  
 
Toehoorders hangen aan zijn lippen: niemand is jaloers op zijn ervaring met het 
kraanongeluk in Alphen 
 
Vijftig toehoorders hangen in raadszaal in Alphen aan Van der Schans zijn lippen. Op uitnodiging van 
het Bouwregienetwerk zijn ze hier naar toegekomen. Velen van hen belast met hijsklussen en bruggen 
bij gemeenten en provincies. Niemand is jaloers op zijn ervaring. Niemand wil zoiets meemaken. Maar 
wat als het toch gebeurt?  
 
“Voorkomen is beter dan genezen”, klinkt de eerste simpele les. Want de impact is enorm. Voor 
omwonenden, bedrijven, de bouwers en niet in de laatste plaats voor de gemeente. En let op wat je 
vervolgens zegt en deelt. “Beeldvorming is belangrijk. Als je het NOS-journaal dan toch haalt, zorg dan 
dat je de touwtjes in handen houdt. Beperk je tot de feiten. Waag je niet aan speculaties.”  
 
In de getroffen binnenste ring lagen destijds veertien woningen en zes bedrijfspanden in puin. Het 
gebied werd vrijwel onmiddellijk afgezet, de toestroom van ramptoeristen was echter nauwelijks te 
stuiten. Veiliger werd het daar niet van.  
 
Over de hoogte van de schade van het kraanongeluk in Alphen laat Van der 
Schans zich niet uit 
 
Naast de onderzoekers van de Onderzoeksraad van Veiligheid kwamen ook nog eens twintig schade-
experts van verzekeraars op de rampplek af. Van der Schans: “Die voerden allemaal hun eigen 
onderzoek uit, waardoor opnieuw gevaarlijke situaties dreigden. Via de Onderzoeksraad is toen 
ingegrepen en een verbod ingesteld.” Over de hoogte van de schade laat Van der Schans zich niet uit. 
“Hoog, maar veel wordt vergoed door verzekeringen.”  
 
Wie precies waarvoor opdraait, is ook nog niet duidelijk. Meer dan twintig verzekeraars vechten achter 
de schermen de claims uit. De meeste zijn nog niet afgehandeld. Dat geldt in elk geval voor de claim 
die de gemeente bij de bouwers heeft neergelegd. Ook de betrokken aannemers en onderaannemers 
zijn er onderling nog niet uit.  
 
50-100 ambtenaren waren constant bezig met crisismanagement na 
kraanongeluk Alphen 
 
Zo’n 50 tot 100 ambtenaren waren de zes maanden na het ongeval constant bezig met 
crisismanagement. Ook voor de extra inhuur van externe adviseurs, ligt een claim bij de verzekeraars.  
 
Ruim twee maanden lagen de omgevallen kranen in de Oude Rijn, onaangeroerd. Voor de Sinterklaas-
viering van 2016 moest de berging zijn afgerond en dat lukte. De bouwer kwam met een tweede 
hijsplan, weer via pontons, maar dat zag de gemeente niet meer zitten. Enorme bouwkranen moesten 
door de smalle straatjes en april 2016 werd het brugdek in twee fases alsnog ingehesen.  
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Eind goed al goed? Niet helemaal. De Onderzoeksraad kwam twee maanden later namelijk met een 
vernietigend rapport met keiharde conclusies. Er was geen oog geweest voor veiligheid van de 
omgeving. Gemeente en bouwers hadden de hijsklus volledig onderschat. Bij de aanbesteding lag de 
focus te veel op het versneld afronden van het project en was het aspect veiligheid ondergesneeuwd.  
 
Gemeenten trof na kraanongeluk Alphen wel maatregelen 
 
In Alphen kwam de boodschap van de Onderzoeksraad hard aan, zegt de manager. Regels zijn 
aangescherpt, maar er zijn geen koppen gerold binnen de ambtelijke organisatie of in de politieke 
arena. Alle wethouders zijn blijven zitten. De betrokken projectmanager Peter Klompen is nog altijd 
projectmanager. Crisismanager Ab van der Schans is en was toen ook al manager van het 
ingenieursbureau. Allebei benadrukken ze: de gemeente trof na de ramp wel maatregelen.  
 
Zo zorgde het kraanongeval voor enkele aanscherpingen boven op het Bouwbesluit. De grootste 
ingreep is de extra aandacht voor risico’s en veiligheid in de voorfase. “Voor elk bouwproject moet nu 
altijd een gedegen veiligheidsplan worden opgesteld. Ook is nadrukkelijk aandacht voor het 
beheersen van kleine risico’s met grote gevolgen. Feitelijk was dat bij de Julianabrug het geval. Het 
was een klein risico, maar wel met enorme gevolgen. Daar letten we veel scherper op. Als er grote 
gevolgen voor de omgeving kunnen zijn, eisen we nu altijd een bouwveiligheidsplan voor de 
omgeving”, spreekt Van der Schans.  
 
Ook de afstemming tussen de ambtenaren die vergunningen verstrekken en de ambtenaren die zich 
bezighouden met het voorbereiden van bouwprojecten is verbeterd. Tot slot controleert de gemeente 
tegenwoordig ook vaker op bouwplaatsen of de beloofde maatregelen daadwerkelijk worden 
uitgevoerd.  
 
Nooit meer hijsen kan natuurlijk niet 
 
Of dat toekomstige drama’s uitsluit? Nooit meer hijsen, kan natuurlijk niet. En honderd procent veilig 
bouwen, is misschien wel een illusie: “Niet elke hijsklus valt onder gemeentelijk toezicht. Het is 
praktisch onmogelijk om elke dakkapel te controleren. Alles 100 procent veilig uitvoeren is dus 
onmogelijk”, waarschuwt Van der Schans zijn toehoorders.  
 
Projectmanager Klompen besluit, ondanks de kritiek die er kort na het ongeval was op de 
aanbestedingsmethode, dat hij nog altijd vierkant achter zijn keuze staat om de renovatie van de 
Julianabrug in een e&c-contract en het UAV-gc te gieten. Dat Alphen vooral snel werken beloonde bij 
het gunnen van de opdracht omwille van een hardloopwedstrijd, speelde volgens hem ook geen rol van 
betekenis bij het ongeval. Te weinig oog voor veiligheid? Klompen gaat er niet in mee. “De gemeente 
had diverse eisen gesteld. Ook op het gebied van veiligheid, maar we wisten niet precies hoe de 
bouwer de klus zou uitvoeren”, blikt Klompen terug.  
 
“We hadden rekening gehouden met een object dat uit de kraan kon vallen bij het hijsen. Dat zou op 
een vrij en onbebouwd deel op de kant vallen. Dat het hele ponton zou kantelen is een ander verhaal.”  

 
Julianabrug was ‘zijn’ brug: “Ik kon alleen toekijken”  
 
De Julianabrug in Alphen aan den Rijn was zijn klus. Toen de kraan viel, keek projectmanager Peter 
Klompen machteloos naar de ravage. “In mijn hoofd bleef een vraag hangen: Wat had ik anders kunnen 
doen.” Normaal neemt hij de beslissingen binnen het bouwhek, maar nu stond hij met de handen op de 
rug. ‘‘Dat was vreselijk.” Klompen blikt niet graag terug op dat dieptepunt, maar vindt het belangrijk 
dat andere opdrachtgevers en bouwers leren van ‘zijn’ brug.  
 
Toch heeft hij het niet echt moeilijk gehad. Nog steeds gaat hij elke dag met plezier naar zijn werk. “Het 
heeft natuurlijk enorm geholpen dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Puur geluk, maar dat 
had de zaak wel heel anders gemaakt.”  
 
Nog steeds is Klompen verantwoordelijk voor de natte werken binnen de gemeente. Ja, ook hij werd 
ondervraagd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar zijn collega’s bij planvorming hadden het 
veel zwaarder. “Mijn indruk was dat de rol van Alphen als vergunningverstrekker zwaarder onder vuur 
lag dan als opdrachtgever van een bouwproject.”  
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Ook weet Klompen dat medewerkers van de bouwers Mourik, BSB Staalbouw en het kraanbedrijf 
Peinemann zijn ondervraagd door Justitie. Lang dreigde ook strafrechtelijke vervolging, maar 
uiteindelijk is anders beslist. “Dat waren echt verhoren, waarbij het vuur na aan de schenen werd 
gelegd”, heeft hij gehoord.  
 

 
Project Julianabrug 

 Opdrachtgever: Alphen a/d Rijn 
 Opdrachtnemer: Mourik (80%)/BSB Staalbouw (20%) 
 Kraanbedrijf: Peinemann Kranen 
 Pontonbedrijf: Koninklijke Van der Wees 
 Adviseur: Witteveen + Bos 
 Contractvorm: e&c volgens UAV-gc 
 Contractsom: 5,6 miljoen 
 Geplande uitvoering; juli 2014/voorjaar 2015 

Conclusies Onderzoeksraad voor Veiligheid 

 Veiligheid van de omgeving is blinde vlek voor alle partijen 
 Gemeente als publieke opdrachtgever en vergunningverlener had geen aandacht voor 

veiligheid omgeving 
 Bouwbedrijf, kraanbedrijf en pontonbedrijf hebben complexiteit onderschat 
 Bouwbedrijf & staalbouwer hadden geen proces van integrale risicobeheersing 

 
Lessons learned: als opdrachtgever van bouwprojecten 
 
• Risicomanagement  
– Altijd een BLVC-plan bij alle projecten  
– Beheersing van risico’s met kleine kans én groot gevolg  
– Bij risico’s met potentieel grote gevolgen voor de omgeving een bouwveiligheidsplan vragen  
• Onafhankelijke toetsing op risico’s met grote impact voorschrijven  
• Veiligheidsdocumenten ter acceptatie  
• Indien TIS dan ook toetsing op uitvoering  
• Vooroverleg opdrachtgever en vergunningverlener  
• Bij werkzaamheden met hoog risicoprofiel Veiligheidsregio en vergunningverleners betrekken 
(integraal veiligheidsoverleg)  

 
Lessons learned: Acute rampfase 
 
• Diversiteit in zelfredzaamheid  
• Hands-on  
• (vervolg) schade beperken  
• Communicatie  
– Oversized  
– Inspelen op dynamiek (sociaal media)  
– Feiten  
– Alle doelgroepen vanaf begin bedienen  
– Alle communicatiemiddelen inzetten  
– “Hoe heeft dit kunnen gebeuren” is zaak OvV  
• Beheersing kosten (verzekering)  
• Borgen warme overdracht Nafase  
– Veiligstellen omgeving  
– Milieuverontreinigingen  
– Organisatie nafase  
• Noodverordening en onderzoeksgebied ingesteld  
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3. Gevaren en risico’s 

3.1 Dakdekkers en constructiewerkers in top tien gevaarlijkste 
beroepen 

Bouwarbeiders in de afbouwsector, loodgieters, bedieners van mobiele machines en 
constructiewerkers behoren tot de top tien gevaarlijkste beroepen van Nederland. Zij ervaren hun 
werk vaker gevaarlijk dan andere werkenden. Dit blijkt uit de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden over 2020 van CBS en TNO.  
   
Vooral beroepen in de techniek, transport en logistiek worden als gevaarlijk ervaren, blijkt uit deze 
enquête. Dit onderzoek is puur gebaseerd op ervaringen, niet op harde cijfers over bijvoorbeeld 
het aantal arbeidsongevallen.  
 
In de top tien staan meerdere beroepen uit de bouw– en technieksector. Vooral bouwarbeiders in de 
afbouw (zoals dakdekkers) ervaren hun werk als gevaarlijk. Zij geven in meer dan de helft van de 
gevallen aan vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen.  
 
Metaalbewerkers 
Ook loodgieters en pijpfitters, bedieners van mobiele machines en metaalbewerkers 
en constructiewerkers ervaren hun vak vaker gevaarlijk dan andere beroepsgroepen. Koks geven 
overigens het allermeest aan dat ze te maken hebben met hachelijke situaties.  
 
Bijna 950.000 werknemers deden in 2020 naar eigen zeggen vaak of altijd gevaarlijk werk. Van de 
werknemers die dit frequent doen had ruim 9 procent een arbeidsongeval. Werknemers met gevaarlijk 
werk verzuimen ook vaker als gevolg van een arbeidsongeval.  
 
Top 10 gevaarlijkste beroepsgroepen 

 
 
Bron: CBS, TNO  
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3.2 Vallen van hoogte blijft groot risico: ‘zeg nooit, het kan wel even’ 

Nog altijd is een het vallen van hoogte een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. Dat 
blijkt uit de nieuwe ongevallenmonitor van de Inspectie SZW. De oplossing? Begin bij de opleidingen.  
 
Vallen van een ladder, verdieping, trapje, of door het dak zakken. Binnen de bouw geeft werken op 
hoogte het grootste risico op een ernstig arbeidsongeval, stelt het kennis- en adviescentrum Volandis.  
 
Van de dertien dodelijke bouwongevallen die begin dit jaar bij Cobouw bekend waren, hadden zeven 
daarvan betrekking op een val van hoogte. Dat verbaast René du Pon niks. De veiligheidsdeskundige 
van Volandis legt uit dat dit al sinds jaar en dag een van de meest voorkomende voorbeelden is van 
arbeidsongevallen, naast bekneld raken met machines of getroffen worden door ronddraaiende 
voorwerpen. Die voorbeelden worden dus al genoemd sinds de industrialisatie in de negentiende 
eeuw.  
 
Aantal ongevallen door val in 2019 
Totaal: 220 meldingen 

 
 
 
Enorm geluk 
Dennis Tuithof kan helaas over de gevaren meepraten. Drie jaar geleden viel de shovel- en 
verreikermachinist zes meter naar beneden tijdens werkzaamheden. En dat terwijl hij helemaal veilig 
werkte.  
 
Tuithof is er relatief goed vanaf gekomen. “Als ik een halve meter naar links of naar rechts was 
gevallen, was ik gespietst geweest. Ik viel in het losse zand, dat is een enorm geluk geweest.”  
 
Na een halfjaar kon hij weer volledig aan het werk. Maar het ongeval heeft een grote impact op hem 
gehad. “Je beseft dat pas als je zelf een ongeluk meemaakt”, zegt Tuithof. “Dan werk je helemaal veilig, 
en ga je toch nog nadenken over hoe het de volgende keer beter moet.”  
 
Niet op de rem 
Volgens de wetgeving werk je op hoogte vanaf 2,5 meter. Vanaf daar gaan er extra regels gelden. Maar 
ook werken onder die hoogte, kan gevaarlijk zijn, zegt Du Pon. Je kunt makkelijk verkeerd 
terechtkomen. Dus eigenlijk: zodra je ergens op gaat staan, is het gevaarlijk.  
 
Dat ligt op zich voor de hand, maar het besef dat werken op een hoogte gevaarlijk kan zijn, lijkt niet 
overal in de praktijk terug te komen. Zo deed de Inspectie SZW in het najaar van 2020 een controle 



 

 12 

op het gebruik van rolsteigers. In 251 van de 270 gecontroleerde gevallen, was er een onveilige 
situatie. Het ging veelal om instabiele steigers, en zelfs gevallen waarbij de wielen niet op de rem 
stonden.  
 
Dat herkent Gijs Buijs wel. Hij is voorzitter van de sectie steigerbedrijven van de VSB. “Je ziet dat het 
een product is dat door veel mensen wordt gebruikt die er niet bekwaam in zijn”, zegt Buijs. “Er zijn 
opleidingen voor om ze goed te monteren, maar dat is geen verplichting.”  
 
Gebruikersfase 
De grote, stalen steigers worden meestal wel opgebouwd door bedrijven met gecertificeerde 
monteurs. Maar ook daar gaat het wel eens mis. Dat zit hem vooral in de gebruikersfase na de opbouw, 
zegt Buijs. Dan worden leuningen of vloeren weggehaald, omdat ze in de weg zitten voor 
werkzaamheden. Maar die worden niet altijd teruggeplaatst. Dat soort risico’s is vrij makkelijk te 
voorkomen, volgens Buijs.  
 
“Hoewel de situaties heel verschillend zijn, gaat het vaak om kleine dingen. Het dichtleggen van 
trapgaten of andere gaten in een vloer. Of leuningen om een bouwwerk plaatsen. Er zijn altijd wel 
oplossingen, maar men moet het wel uitvoeren of laten uitvoeren.”  
 
Tien schakels 
En daar zit wat Buijs betreft het probleem. Het schort aan goede communicatie op de bouwplaats. 
“Onze achterban is deels actief in de industrie, en deels in de bouw. We zien dat in de industrie veel 
systematischer wordt gewerkt. Er wordt meer gekeken naar: hoe gaan we het uitvoeren en kan het 
veilig? In de bouw gaat men aan de slag en doet iedereen zijn ding.”  
 
Het zijn te veel schakels op een bouwplaats, vindt Buijs. Veel zaken worden uitbesteed. “Tussen 
hoofdaannemer en bouwplaatsmedewerker, zitten soms wel tien schakels. Dan krijg je simpelweg 
erosie van je veiligheid.”  
 
Buijs ziet vooral brood in vaste teams op een bouwplaats, waar je samen veilig mee werkt. “In plaats 
van steeds weer met een ander team werken die de goedkoopste prijs neerlegt. Veiligheid wordt dan 
een ondergeschoven kindje.”  
 
Hoge werkdruk 
Dat gebrek aan communicatie herkent Tuithof wel. Het was een van de oorzaken van zijn ongeval. 
Daarnaast lag de werkdruk op die bewuste dag ook erg hoog. Dat moet worden aangepakt, vindt 
Tuithof. “De hogere hand doet al wel heel veel, maar de werkdruk kunnen ze echt nog aanpakken.”  
 
“Uitvoerders of werkgevers kunnen best wel tekeergaan tegen hun werknemers, dat het sneller af 
moet. Maar wel veilig. Alleen dat laatste horen de werknemers natuurlijk niet meer, want het werk 
moet gewoon af. Dus het moet wel van twee kanten komen.”  
 
‘Het kan wel even’ 
Die andere kant ligt dus bij de werknemer, vindt Tuithof. Het veiligheidsbesef mist nog op de 
bouwplaats. “Sommige mensen zijn eigenwijs. ‘Oh, dat doe ik wel even.’ Of: ‘Ik kan wel even over dat 
balkonnetje lopen zonder harnas.’ Ik zie het ook jongens doen als ik op de verreiker zit. Dan 
waarschuw ik ze, maar dan zeggen toch: ‘Het kan wel even.’”  
 
Dat ‘even’ zou niet meer moeten, vindt Tuithof. Bij een recent project zag hij op een bouwplaats 
verbodsborden staan, met ‘ff’ erop. “Het was daar dus verboden om ‘ff’ wat te doen. Dat vond ik echt 
een pakkend bord.”  
 
Mentaliteit verzandt snel 
Die onderschatting van hoogte wordt ook opgemerkt door John van Haren. Hij is oprichter van 
opleidingscentrum Arbocentrum, en ziet een probleem in de hoge werkdruk en de mentaliteit. “De ene 
keer ontstaat druk door corona, dan is er weer een crisis, dan weer te veel werk. Even, even, even. Maar 
de basis is de mentaliteit.”  
 
Die probeert Van Haren te veranderen in hun opleidingen. Toch wel aanlijnen, of toch wel dat harnas 
aantrekken. Maar hij merkt dat die mentaliteit gauw verzandt. “Het moet ook in het DNA zitten van een 
bedrijf. Je moet het naar buiten toe uitdragen.”  
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Extra werk op hoogte 
Hij vindt dat daar wat aan gedaan moet worden, want er ontstaat een grotere groep werknemers die 
op hoogte moeten werken door nieuwe trends in de bouw. Zoals het installeren van zonnepanelen op 
daken, maar ook het aanbrengen van gevelisolatie of glasvezel in hoge gebouwen.  
 
“Het is allemaal extra werk op hoogte”, zegt Van Haren. “Ik zie jongens die ‘s ochtends op pad worden 
gestuurd om op het dak van woonhuizen te werken. Die komen daar aan, en dan blijkt er een vijver en 
overkapping in de weg te zitten. Daar moeten ze dan maar omheen werken, want morgen staat de 
volgende klus klaar.”  
 
Zonnepanelen monteren 
Bij het monteren van zonnepanelen op daken zijn er inderdaad aanzienlijke arbeidsrisico’s, schrijf 
Techniek Nederland in een reactie. “Het is altijd een extra risico wanneer werkzaamheden snel 
tussendoor worden uitgevoerd zonder voldoende aandacht voor het treffen van preventieve 
maatregelen. Dat geldt voor zzp’ers en voor medewerkers van bedrijven.”  
 
Regelmatig komt het voor dat monteurs dakwerkzaamheden uitvoeren zonder valbescherming, stelt 
Techniek Nederland. Of met valbescherming die niet goed is aangebracht.  
 
Ook zij zien dat het werk op hoogte meer wordt. “Het aantal woningen en gebouwen met zonnepanelen 
groeit explosief en daarmee neemt ook het risico op ongevallen toe. Aandacht voor veilig werken in 
alle situaties is en blijft elke dag hard nodig.”  
 
Over ontwerp nadenken 
In een eerder interview, stelde arbeidsinspecteur Michel Schenk dat er niet alleen gericht moet 
worden op de werknemer op de bouwplaats. Vooraf kan er in het ontwerp beter over worden 
nagedacht zodat je de werknemer niet overlaadt met informatie over veilig werken.  
 
Dat is de Arbeidshygiënische strategie. Simpel gezegd kun je dus bijvoorbeeld een dak leggen op de 
traditionele manier, of gebruikmaken van scharnierkappen. “Dat is veiliger voor een werknemer dan 
wanneer hij dagenlang boven op een dak zit en kans heeft om te vallen”, zegt Du Pon. “Dus die 
Arbeidshygiënische strategie is een goed uitgangspunt. Architecten en fabrikanten die bijvoorbeeld 
aan het begin van het proces zitten, houden daar nog echt te weinig rekening mee.”  
 
Over ontwerp nadenken 
In een eerder interview, stelde arbeidsinspecteur Michel Schenk dat er niet alleen gericht moet 
worden op de werknemer op de bouwplaats. Vooraf kan er in het ontwerp beter over worden 
nagedacht zodat je de werknemer niet overlaadt met informatie over veilig werken.  
 
Dat is de Arbeidshygiënische strategie. Simpel gezegd kun je dus bijvoorbeeld een dak leggen op de 
traditionele manier, of gebruikmaken van scharnierkappen. “Dat is veiliger voor een werknemer dan 
wanneer hij dagenlang boven op een dak zit en kans heeft om te vallen”, zegt Du Pon. “Dus die 
Arbeidshygiënische strategie is een goed uitgangspunt. Architecten en fabrikanten die bijvoorbeeld 
aan het begin van het proces zitten, houden daar nog echt te weinig rekening mee.”  
 
Wanneer jongere werknemers opgeleid worden met een bepaald veiligheidsbesef, bereikt dat ook 
oudere werknemers. “Dat hebben we ook gezien bij het verplicht dragen van een helm. Maar dit bereik 
je niet binnen een jaar of drie. Daar gaat een generatie overheen, maar dan moet je wel alle zeilen nu al 
bijzetten om dat gedrag te veranderen. Ik denk dus dat het aangrijpingspunt is dat de jongere de 
opleiding krijgt.”  
 
Kortere geldigheidsduur 
Van Haren zou graag verandering zien in de geldigheidsduur van diploma’s en certificaten. Zo is een 
VCA-diploma tien jaar geldig. “Dat is veel te lang”, vindt Van Haren. “Wanneer deze periode wordt 
verkort, naar bijvoorbeeld maximaal vijf jaar, worden medewerkers bewuster gewezen op veiligheid. 
En dus ook het veilig werken op hoogte.”  
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3.3 Het gaat niet goed met de bouwvakker: ‘We moeten af van die 
machocultuur’ 

Bouwvakkers gaan steeds vaker gebukt onder de toegenomen werkdruk. Ondanks de aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid ervaren werknemers in de bouw de laatste jaren meer stress en 
gezondheidsklachten, zo blijkt uit recent onderzoek van Volandis. “Werkgevers moeten meer gaan 
luisteren naar hun personeel."  

 
“Wordt de druk je te veel? Dan ben je een watje.” In sommige – vooral kleine – bedrijven gaat het er 
volgens Harry de Loijer, verzorger van verkeersmaatregelen bij Van Rens (onderdeel van Strukton), 
vandaag de dag nog steeds zo aan toe. Bij hem valt het nog mee, hij is gelukkig mondig. Bovendien 
heeft Van Rens de situatie voor werknemers goed geregeld. “Het scheelt als ik er wat van zeg als het te 
veel wordt. Maar voor de stille jongens kan dit vak stressvol zijn.”  
 
De werkdruk is door het personeelstekort de laatste jaren toegenomen, merkt hij. “Het komt vaker voor 
dat er meer werk moet worden gedaan in een kortere tijd, met dezelfde club mensen. Dat gaat ten 
koste van de gezondheid. Langzaam sluipt dit er steeds meer in.”  

 
De Loijer is niet de enige die merkt dat bouwvakkers de laatste tijd meer gebukt gaan onder de 
toegenomen werkdruk. Het blijkt ook uit het laatste bedrijfstakverslag van Volandis dat is gebaseerd 
op basis van PAGO-vragenlijsten. Sinds 2017 stijgt het aantal werkgerelateerde gezondheidsklachten, 
terwijl de trend sinds 1993 dalend was. Werknemers – zowel bouwplaats als UTA-personeel – ervaart 
daarnaast meer stress en de fysieke belasting is onverminderd hoog.  
Meer uitzendkrachten, meer ouderen 



 

 15 

De situatie is zorgelijk, stellen bedrijfsarts Fred Boots van Volandis en FNV-bestuurder Hans 
Crombeen. “We waren trots op de neergaande trend tot 2017. Nu loopt het lijntje opeens weer op”, zegt 
Boots. De bouw doet het volgens Crombeen in vergelijking met andere sectoren slecht. “Er zijn sinds 
1993 écht stappen gezet. Maar blijkbaar niet voldoende: het gaat nog altijd niet goed met de 
bouwvakker.”  
 
Hoe dit is ontstaan – terwijl er al jaren meer aandacht is voor duurzame inzetbaarheid – is volgens 
Boots moeilijk te verklaren. Er zijn wel factoren die mee kunnen spelen. Naast de toegenomen 
werkdruk, spelen leefstijl (meer overgewicht), de afname van het werkplezier en het toenemend aantal 
uitzendkrachten een rol. Dat er meer oudere werknemers in de sector werken, kan ook effect hebben. 
“Al is dit niet de enige verklaring, want het aantal gezondheidsklachten bij jongeren loopt ook op.”  
 
‘Geld speelt een te grote rol’ 
De focus ligt bij werkgevers te veel op geld verdienen, vindt Boots. “Prijzen staan onder druk, 
grondstoffen zijn duurder geworden. Dan laat je preventieve maatregelen sneller achterwege. 
Aanbestedingen focussen uitsluitend op prijs. Daar zou al de verandering moeten plaatsvinden: dat 
bedrijven geselecteerd worden die veilig en gezond werk leveren.”  
 
Prefab wordt door steeds meer bouwers gezien als de oplossing voor het zware werk. Toch is dat niet 
altijd afdoende, want dat brengt andere risico’s met zich mee. “Bouwvakkers moeten dan aan de slag 
met veel grotere elementen dan ze gewend zijn”, legt Crombeen uit. “Als het misgaat is de blessure 
vele malen groter.”  
 
Flinke kostenpost voor werkgevers 
De gevolgen van de toenemende gezondheidsklachten kunnen zeer groot zijn. Vroegtijdige uitval ligt 
op de loer, waarschuwt de FNV-bestuurder. “Als je maar roofbouw blijft plegen op mensen, kan dat 
enorme effecten hebben op een carrière.”  
 
Voor de werkgever zijn de gevolgen ook niet mis. Het betekent onder andere een flinke kostenpost, 
vervolgt Crombeen. “Op korte termijn moet je het loon voor de volle honderd procent doorbetalen, een 
nieuwe medewerker zoeken én je zit bijna tien jaar vast aan een verhoogde premie in de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is bovendien geen goed reclameplaatje voor nieuw 
personeel.”  
 
 
Verzuimcijfers blijven laag 
Toch is het toenemende aantal medewerkers met gezondheidsklachten niet terug te zien in de 
verzuimcijfers. Die schommelen volgens het EIB al jarenlang op een relatief laag niveau van een paar 
procent. Het afgelopen jaar nam dit wel iets toe door de coronacrisis, maar niet in grote mate.  
Bij Dura Vermeer namen de verzuimcijfers zelfs af, met 20 procent. De werkgever herkent zich niet in 

het beeld dat het slechter gaat met de bouwvakker. “Ik begrijp niets van de trend die Volandis 
signaleert. Bij ons nemen de gezondheidsklachten in ieder geval niet toe”, laat woordvoerder Glenn 
Metselaar weten. “We zien wel dat de werkdruk toeneemt, ook op de bouwplaats. Daarom starten wij 
met een pilot voor stresscoaching. Bij UTA-medewerkers deden we dit al eerder en dat was een 
succes.”  
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‘Bij de 50-plussers zie ik de gevolgen’ 
Bij bouwdirecteur Jan Brunshorst van Kreunen Bouw nemen de verzuimcijfers ook niet toe, al merkt hij 
wel dat oudere bouwvakkers het zwaarder hebben. “Vroeger konden vijftigplussers met vervroegd 
pensioen, nu moeten ze door tot hun 67ste. Bij die groep zie ik de gevolgen. Zich ziekmelden doen de 
meesten niet. Het zijn vaak types die niet willen toegeven dat het slechter gaat. Maar de productie 
wordt minder. Aangepast werk zoeken en duurzame inzetbaarheidprogramma’s hebben meestal geen 
zin meer. Ze zijn simpelweg op.”  
 
De jongere generatie kan het werk beter aan, gelooft hij. Zij hebben meer hulpmiddelen tot hun 
beschikking. “Al heeft deze groep meer last van stress. Dit komt overigens niet alleen door de 
werkdruk, ook door privéomstandigheden.”  
 
‘Beperking onderaannemers is hard nodig’ 
Het bedrijfstakverslag van Volandis toont volgens Crombeen en Boots aan dat de tijd van hier en daar 
wat maatregelen voorbij is. Als bedrijven en medewerkers écht gezondere werkomstandigheden 
willen creëren is er meer nodig.  
 
Zoals een beperking van het aantal onderaannemers, stelt de vakbondsman voor. “Een opdracht kan 
nu wel tien keer worden aanbesteed, waardoor er soms 300 specialisten bij een project rondlopen. Als 
dat beperkt wordt zijn er minder bouwvakkers aan het werk zonder ervaring met gezondheidsrisico’s. 
Iemand die al dertig jaar in dienst is weet beter waar hij zich aan moet houden, dan een uitzendkracht 
die af en toe op komt draven.”  
 
Harry de Loijer.  
 
Machocultuur moet verdwijnen 
Daarnaast moeten preventieve maatregelen in opdrachtverstrekking verplicht worden, vult de 
bedrijfsarts aan. “Werkgevers voelen nog te weinig urgentie om maatregelen te nemen, omdat het 
ziekteverzuim vrij laag is. Maar als je verplicht dat het V&G-plan wordt getoetst, moeten ze wel.”  
 
De machocultuur moet verdwijnen, vult De Loijer tot slot aan. Bij vooral kleine bedrijven speelt dit een 
rol, stelt hij. “Werkgevers moeten meer gaan luisteren naar hun bouwvakkers. Vooral de stille, 
hardwerkende jongens kunnen de dupe worden van de toenemende werkdruk.  Een 
functioneringsgesprek eens per jaar kan al helpen. Werken in de bouw is prachtig, maar alleen met 
goed managen hou je dit je hele leven vol.”  
 
Meest voorkomende gezondheidsklachten 
De meest voorkomende gezondheidsklachten in de bouw hebben invloed op het bewegingsapparaat, 
zoals pijn en stijfheid in de ledematen, nek of rug. Daarnaast is schade aan het gehoor een vaak 
genoemde klacht en handeczeem. Ook komt overspannenheid steeds meer voor.  
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4. Opinie 

4.1 Opinie | Werkgevers en overheid doen te weinig aan veiligheid 
voor arbeidsmigranten 

Het aandeel arbeidsmigranten dat werkzaam is in de bouwsector is groot en wordt alleen maar groter. 
En deze mensen lopen allemaal een groot risico betrokken te raken bij (dodelijke) ongelukken. Dat is, 
als werkgevers hun gedrag niet gaan aanpassen en de overheid afzijdig blijft. Ik roep beide partijen op 
om hun verantwoordelijkheid te nemen en deze ‘wetmatigheid’ waarbij ongelukken elke dag aan de 
orde zijn, liefst gisteren op te pakken.  
 
In de bouwsector is veiligheid op de bouwplaats terecht een van de belangrijkste issues. SZW meet in 
de jaren 2014 -2019 een gemiddelde van 437 arbeidsongevallen per jaar in de hele sector 
bouwnijverheid. Arbeidsmigranten zijn een van de kwetsbaarste groepen als het gaat om veiligheid op 
de bouwplaats. De Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden bevestigt dit. De 
meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen per 100.000 banen komen uit Midden- en Oost-
Europa. De bouwsector scoort onveranderd hoog waar het gaat om (ernstige) arbeidsongevallen en 
dodelijke slachtoffers. In 2019 en 2020 ging het in Nederland om respectievelijk 18 en 13 dodelijke 
ongevallen.  
 
Twee oorzaken 
Kort en goed gaat het om twee belangrijke oorzaken. Ten eerste de gigantisch lange keten van 
aannemers en onderaannemers en daar weer de onder-onderaannemers van. Plus de dienstverleners 
die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ten tweede het achterblijven van wettelijke maatregelen 
die de sector reguleren. Daarmee kunnen arbeidsongevallen en klachten over overtredingen van 
arbeidsomstandigheden worden tegengegaan, ook wordt de controle op veiligheidsmaatregelen 
mogelijk.  
 
De instorting van een deel van een schoolgebouw onlangs in Antwerpen, is een duidelijk voorbeeld van 
hoe fout het kan gaan. Onder de dodelijke slachtoffers zijn arbeidsmigranten uit Portugal en Moldavië. 
Maar de situatie is ernstiger, want niet alle voorbeelden halen het nieuws. Zo zijn bij FNV Bouwen & 
Wonen voorbeelden bekend van arbeidsmigranten die snel van de bouwplaats worden gehaald na een 
ongeluk. De medewerker heeft meteen geen werk meer. En daarmee wordt ook het ongeval zelf niet 
geregistreerd.  
 
De praktijk leert dat op bijna alle bouwplaatsen arbeidsmigranten worden aangetroffen. De groep 
arbeidsmigranten is divers. De bouwsector heeft te maken met gedetacheerde arbeidsmigranten 
vanuit het buitenland (veel zzp waaronder schijnzelfstandigen) en arbeidsmigranten die door 
Nederlandse uitzendbureaus worden bemiddeld.  
 
Inleenconstructies 
FNV ziet veel Roemenen, Polen, Tsjechen, Slovenen, Litouwers en Bulgaren. Daarnaast Wit Russen, 
Oekraïners, Moldaviërs en Turken. De zogenaamde derdelanders, een groeiende groep afkomstig van 
buiten de EU, werken hier, al dan niet legaal, via schimmige constructies. Hoog tijd dat deze praktijk 
een halt wordt toegeroepen. Arbeidsuitbuiting ligt op de loer. Over de ruggen van de werkenden is 
sprake van een enorme race naar beneden op het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Werknemers worden ongewild elkaars concurrent op loon.  
 
Deze groepen zijn meestal werkzaam als betontimmerlieden, ijzervlechters, dakdekkers of 
tegelzetters. Ze worden ook ingezet voor asbestverwijdering en sloopwerkzaamheden. Er is 
urgentiebesef nodig om door te pakken waar het veiligheid op de bouwplaats betreft. De sector 
ontwikkelt zelf wel initiatieven, zoals Veiligheid in Aanbesteding. Maar vervolgens is de invoering 
hiervan weer uitgesteld, nu naar 1 januari 2022. FNV Bouwen & Wonen onderschrijft deze 
zelfregulering, maar heeft tevergeefs aangedrongen op eerdere invoering bij de werkgevers.  
 
Zolang deze onderliggende structuur van lange ketens met een opdrachtgever op afstand en een 
regiebedrijf als hoofdaannemer niet wezenlijk wijzigt, blijft de huidige problematiek bestaan. Het 
invoeren van gezondheids- en veiligheidswetgeving in de bouwsector is op dit moment een uitdaging. 
Iedere partij is geneigd de veiligheidsmaatregelen te beperken tot de eigen werknemers. Want het is 
echt iets anders om als opdrachtgever en hoofdaannemer daadwerkelijk de verantwoordelijkheid te 
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nemen voor de veiligheid van alle werkenden op een bouwplaats. Ook voor de werkenden onderin die 
keten die misschien niet op jouw payroll staan maar die wel het geld voor je verdienen om je bedrijf te 
runnen.  
 
Analyse 
Veiligheidsbewustzijn is belangrijk, maar ruimte voor veilig werken ook  
 
Kleine marges 
De dienstverleners die de arbeidskrachten leveren als sluitstuk van de keten zijn vaak zelf geen 
bouwbedrijf. Omdat zij met kleine marges hun geld verdienen, is uitbuiting zoals de praktijk ook 
leert een reëel risico. Vaak verschuilen deze partijen zich achter bemiddelingsconstructies en claimen 
daarmee helemaal geen verantwoordelijkheid te hebben. Voor zover al juridisch juist (werkenden 
durven zelf niet aan de bel te trekken), is die handelswijze volkomen onethisch. Bovendien benadelen 
deze partijen de werkgevers die wel goed en respectvol omgaan met hun mensen.  
 
Een tweede belangrijke stap tot meer veiligheid op de bouwplaats is een 180 graden draai van de tot 
nog toe afzijdige houding van de overheid. Want de huidige wijze van werken is geen wetmatigheid, 
laten we wel wezen. Het gaat hier om keuzes. De verantwoordelijkheid wordt weg georganiseerd (de 
‘handjes’ zijn niet meer in dienst) en arbeid wordt ingehuurd. De afdeling inkoop gaat er nu over. 
“Labour is not a commodity” geldt echter nog steeds. Arbeid is geen handelswaar! Evengoed kan 
worden gekozen voor een ander model. FNV Bouwen & Wonen pleit voor het verkorten van de 
bouwketen tot maximaal 3 schakels van onder aanneming. De Nederlandse overheid heeft hier een rol 
in te spelen. De Spaanse en Belgische overheid hebben hier al regels voor opgesteld met als reden het 
aantal (dodelijke) ongevallen drastisch te verminderen.  
 
Bouwplaats-ID 
Ook is de registratie van arbeidsmigranten, zoals keer op keer wordt geconstateerd, nog steeds niet op 
orde. Niet algemeen en ook niet per sector. Voor de bouwsector gaat het daarbij niet alleen om de 
verblijfplaats van arbeidsmigranten. Voor de bouw als mobiele sector is het noodzakelijk de registratie 
te verbinden aan de bouwplaats zelf. Als FNV pleiten we daarom al sinds 2015 voor de door de 
sector ontworpen en klaar voor in gebruik zijnde Bouwplaats-ID. Introductie van een Bouwplaats-ID-
pas betekent registratie bij de bron, te weten het individu op de bouwplaats. Daarnaast komt de hele 
keten in beeld.  
 
De registratie kan gecombineerd worden met andere gegevens, zoals het bezit van 
veiligheidscertificaten. Noodzakelijk. Want met enige regelmaat krijgt FNV Bouwen & Wonen signalen 
binnen over mogelijke fraude bij het verschaffen van deze certificaten aan arbeidsmigranten. FNV 
Bouwen & Wonen roept de overheid daarom op om nu eindelijk eens aan de slag te gaan en vaart te 
maken met de verankering van een landelijk verplicht gestelde Bouwplaats-ID.  
 
Extra controles 
Daarnaast vindt FNV Bouwen & Wonen dat extra controles door Inspectie SZW aan de orde zijn. De 
pakkans is nu zo goed als nihil. Met de huidige stand van zaken als gevolg. Tenslotte pleit FNV voor 
een veiligheidscoördinator, een onafhankelijke coördinator die wordt aangesteld in het kader van de 
vergunningverlening en die zich slechts bezighoudt met de veiligheid op de bouwplaats. FNV Bouwen 
en Wonen wil dat deze onafhankelijke functionaris niet alleen de constructieve veiligheid beoordeelt, 
maar dat die ook de veiligheid en de gezondheid van de werknemers monitort. Zo nodig moet deze 
veiligheidscoördinator de bouw stil kunnen leggen.  
 
FNV Bouwen & Wonen roept de overheid op tot het nemen van maatregelen op korte termijn. FNV 
Bouwen & Wonen roept werkgevers op werk te maken van kortere en daarmee veiligere ketens. Met 
verantwoordelijke werkgevers en een daadkrachtige overheid wordt het mogelijk om de enorme 
aantallen ongelukken en doden te keren en van de bouwplaats een veilige werkomgeving te maken 
voor ALLE werkenden. 
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4.2 Veiligheidsmanager Heijmans verbaasd over cijfers: ‘13 of 19 
doden is een groot verschil’ 

Niet 13 doden, maar 19. Veiligheidsambassadeur Werner van Eck schrikt van de nieuwe cijfers van 
Inspectie SZW. Het aantal dodelijke bouwongevallen over 2020 blijkt in het nieuwste rapport van de 
inspectie opeens een stuk hoger te zijn dan een half jaar geleden. “Ik dacht dat we op de goede weg 
zaten.”  
 
Niet een klein verschil, maar een zeer significante, vindt de programmamanager Veiligheid van 
Heijmans van de cijfers die de inspectie begin deze maand publiceerde. Hij wil nog wel een slag om de 
arm houden totdat hij de inspectie hierover heeft gesproken. “Zodat het duidelijker wordt waar dit 
opeens vandaan komt. Het kan zijn dat de inspectie in februari nog niet alle onderzoeken had 
afgerond. Maar dat wij zes gevallen niet in beeld hebben, is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.”  
 
Van Eck heeft geregeld contact met Inspectie SZW in zijn rol vanuit de Governance Code in de Bouw 
(GCVB). Doel van deze samenwerking – waaraan 1000 opdrachtgevers en opdrachtnemers 
deelnemen – is de sector veiliger krijgen, door onder andere beter inzichtelijk te maken hoeveel 
ongevallen er werkelijk zijn en vooral wat we daarvan kunnen leren. “Het gaat écht steeds beter. 
Daarom ben ik ook zeer verbaasd over deze cijfers.”  
 
Heeft u enig idee waar het verschil vandaan komt? 
“Zoals ik al zei kan het zijn dat onderzoeken nog niet waren afgerond. Daarnaast zijn er criteria die 
bepalen of een ongeval valt onder bouw en infra. Die zijn niet altijd even logisch. Een ongeluk met 
iemand die zonnepanelen legt en van het dak afvalt, hóeft geen bouwongeval te zijn. Het kan ook 
onder een ander kopje vallen. Daarnaast worden zzp’ers niet meegerekend, omdat er altijd een 
werkgever-werknemerverhouding moet zijn.”  
 
Dus mogelijk liggen de aantallen nog hoger? 
“In ieder geval niet lager. Maar 1 dode is per definitie natuurlijk al te veel.”  
 
Er is steeds meer aandacht voor veiligheid. Hoe kan het desondanks dat de cijfers niet dalen? 
“Klopt, we zijn de laatste tijd goede stappen aan het zetten. We waren daarom erg blij met de cijfers 
van februari, 13 doden is een significante daling. Gemiddeld zijn er jaarlijks zo’n 20 in de bouw. Bij 
Heijmans gaan de cijfers ook naar beneden.”  
 
Is er écht wel iets veranderd of alleen op papier? 
“Als je alleen naar de cijfers kijkt, dan vallen de resultaten tegen. Maar ik zal de mate van veiligheid 
nooit alleen afmeten aan het aantal ongevallen dat er plaatsvindt. Ik vind het zelfs een zwakke 
indicator die een vertekend beeld kan geven, net zoals de ongevallenfrequentiecijfers die veel 
bedrijven rapporteren. Ik durf absoluut te zeggen dat de sector stappen zet. Maar elk bedrijf – hoe 
goed je ook je best doet – kan zomaar worden getroffen door een ongeval.”  
 
Waarom? 
“Omdat de bouw een samenspel is van zoveel zaken. Als je een vast proces hebt met vaste mensen en 
machines, zoals het geval is bij werken in de fabriek, ben je meer in control. In de bouwsector heb je 
continu te maken met andere opdrachtgevers, partners, belangen en wijzigende omstandigheden. Dat 
is niet om het goed te praten, maar het maakt het wel een stuk lastiger er iets aan te doen. Bijna altijd 
gaan aan een bouwongeval meerdere oorzaken vooraf.”  
 
Er worden veel stappen gezet, zegt u. Wat voor stappen dan bijvoorbeeld? 
“Bedrijven zijn transparanter geworden over ongevallen. Dat is erg belangrijk, want als je begrijpt waar 
het misgaat, kun je er wat van leren. Een goed voorbeeld komt van Dura Vermeer. Zij hadden in juni 
een dodelijk ongeval bij een bouwlift. Binnen twee dagen was er een kaart uitgestuurd met de 
geleerde lessen. Niet alleen binnen de organisatie, maar deze was beschikbaar voor de hele 
bouwsector. Het is natuurlijk zeer triest dat dit ongeval is gebeurd, maar het is goed dat er direct open 
en eerlijk over is gecommuniceerd. Een paar jaar geleden was dit niet aan de orde.”  
 
Wat moet er nog gebeuren om de cijfers naar beneden te krijgen? 
“We moeten meer inzetten op preventie. Er moet aandacht zijn voor veiligheid in de hele lijn van het 
bouwproces, niet alleen tijdens de uitvoering. Het begint al bij de opdrachtgever, daar is nog veel winst 
te behalen.”  
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Dus vooral bij de opdrachtgever gaat er nog veel mis? 
“Klopt, opdrachtgevers zijn wettelijk verplicht voorafgaand aan de werkzaamheden een Veiligheids- & 
Gezondheidsplan aan te leveren. Daarnaast moeten ze zich in de ontwerpfase ervan vergewissen dat 
de aannemer het werk veilig kan uitvoeren. Zo haal je veiligheid uit de concurrentiesfeer. Maar in 
praktijk zien we dat veel opdrachtgevers niet of nauwelijks adequate invulling aan deze verplichting 
geven. Door tijdsdruk en marktwerking maken opdrachtnemers daardoor keuzes die de veiligheid niet 
ten goede komen. Bij sommige opdrachtgevers gaat het overigens beter, zoals bij Rijkswaterstaat. 
Maar deze overheidspartij zet een beperkt percentage werk weg in de bouw- en infrasector. Er ligt nog 
veel meer potentieel bij provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en ontwikkelaars. 
Dit laat onverlet dat opdrachtnemers ook naar zichzelf moeten kijken.”  
 
Zitten opdrachtgevers niet in de GCVB? 
“Een paar, maar lang niet allemaal. De sector is enorm versplinterd. Er zijn talloze 
brancheverenigingen, taskforces, governance codes en commissies die weliswaar allemaal werken 
aan hetzelfde doel, maar waarbij het aan onderliggende synergie en borging ontbreekt. Als het aan mij 
ligt, moet er een overkoepelende organisatie komen. Een plek waar de geleerde lessen van een 
ongeval geborgd kunnen worden, zodat voor toekomstige werkzaamheden deze kunnen worden 
voorgeschreven. Dan pas leren we echt! Zo kunnen we ook stoppen met het beconcurreren op prijs. 
Maar om dat te doorbreken is een radicale verandering nodig.”  
 
Hoe verander je de sector dan radicaal? 
“Dit is een proces van een lange adem. Het begint bij een paar mensen of organisaties die een idee 
hebben. Daar is de GCVB ook uit ontstaan, vanuit het gedachtegoed dat het beter moest. De 
ondertekenaars van de GCVB willen de kar gaan trekken om de sector te gaan veranderen, maar 
uiteindelijk moeten we dit wel samen doen. Samen met leveranciers, onderaannemers en 
branchepartijen. Opdrachtnemers moeten veiligheid in de voorfase al bespreekbaar maken. Ook de 
inspectie SZW moet zich vaker laten gelden in die voorfase. Er moet dus minder reactie, maar meer 
preventief geopereerd worden.”  
 
De bouw voert nog altijd de lijstjes aan met de meeste bouwongevallen van alle sectoren. Gaat 
dat ooit veranderen? 
“Ja, dat is mijn grootste drijfveer, maar dat vereist dat iederéén zijn rol pakt in de keten. Dat we niet 
enkel meer aan die euro denken, maar dat we gaan nadenken hoe we die euro veilig willen verdienen. 
Dan kan het zeker. Maar als je me vraagt: staan we over vijf jaar al op een andere plek? Dan heb ik wel 
mijn zorgen.”  
 
Werner van Eck 
Werner van Eck is ruim twee jaar programmamanager Veiligheid van Heijmans en ruim acht maanden 
afdelingsleider veiligheid van Heijmans. Daarnaast is hij lid van de kerngroep Governance Code 
Veiligheid Bouw (GCVB) en de Tasforce Veiligheid van Bouwend Nederland.  
 
***  
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4.3 ‘Over vakmanschap en het mkb gaat het in Den Haag nauwelijks 
nog’ 

Mkb-bedrijven in de bouw maken zich ernstig zorgen over de nabije toekomst. Dat zegt Riek 
Siertsema, voorzitter van de Aannemersfederatie. “Voegers en ijzervlechters dreigen uit te sterven, het 
zicht op een continue opdrachtenstroom blijft uit en hoge kosten bij ziekteverzuim brengen bedrijven 
in de problemen.”  
 
Nog niet eens zo heel lang geleden gingen Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie (AFNL) 
dikwijls rollebollend over straat. Of het nou ging over schijnzelfstandigheid, de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen of de Aanbestedingswet, de twee brancheverenigingen waren het zelden met elkaar 
eens en gunden elkaar in de lobby naar Den Haag het licht niet in de ogen.  
 
“Er is meer respect nu”, zegt Riek Siertsema, die ruim drie jaar geleden wijlen Henk Klein Poelhuis 
opvolgde als voorzitter van de AFNL. Interview met de vrouw die op de bres springt voor het midden- 
en kleinbedrijf. “We waren jarenlang het knuffelkonijn van de politiek. Het wordt tijd dat Den Haag laat 
zien dat het ons echt serieus neemt.”  
 
In Den Haag broeden ze nog altijd op een nieuw kabinet. Wordt u daar onrustig van?  
“Ja, want rond een aantal voor de bouw belangrijke dossiers is het behoorlijk stil. Wat gaat er gebeuren 
met stikstof, de infra, wat met de woningbouwopgave? Er is meer beleid en sturing nodig. Zo bouwen 
we nu te veel appartementen in de stad, blijkt uit een rapport van het EIB vorige week. We moeten 
weer meer bouwen in buitenwijken, voor starters en stellen.”  
 
Vindt u ook dat de bestuurscultuur anders moet?  
“Ik vind die discussie wel terecht, maar als ik het vertaal naar de bouw dan heeft die vooral behoefte 
aan sturing, lef en doorpakken. Zeker als het gaat om de vraag hoe gaan we Nederland ruimtelijk 
inrichten en waar gaan we bouwen.”  
 
Er was een tijd dat de AFNL een sterke lobby had richting de Tweede Kamer en dat er ook veel 
sympathie was van partijen, zoals PvdA en SP. Hoe staan jullie er nu op in Den Haag?  
“Dat is vooral aan anderen om te beoordelen. Het kan altijd meer. Jarenlang is het mkb het 
knuffelkonijn geweest van de politiek: het mkb als banenmotor, als ruggengraat van de economie. Te 
pas en te onpas werden we erbij gehaald. Nu is het tijd om te laten zien dat Den Haag het mkb ook echt 
serieus neemt. Laat zien dat je het echt meent. Boter bij de vis.”  
 
Omdat grote infraprojecten uitvallen schuiven de grote bouwbedrijven op richting de opdrachten van 
lagere overheden  
 
Welke beloften kwam de politiek niet na?  
“Het mkb heeft al jaren last van regels rondom arbeid, het ontslagrecht, doorbetaling van het tweede 
ziektejaar, de transitievergoeding die grotendeels op het bord ligt van ondernemers. Dat gaat knellen. 
Bij sommige bedrijven hakt dat er echt in. Er zijn bouwbedrijven bij die daardoor zwaar in de 
problemen komen. Door dit soort regels denken ondernemers ook wel twee keer na of ze vaste mensen 
in dienst moeten nemen.”  
 
Hoe gaat het met het gemiddelde bouwbedrijf?  
“Bij het grootste deel gaat het wel goed, bij infrabedrijven iets minder door de stikstofperikelen. Grote 
infraprojecten vallen uit, waardoor de grote bouwbedrijven opschuiven richting de opdrachten van 
lagere overheden. Het mkb merkt dat direct.”  
 
Is er op de onderhoudsmarkt niet werk zat?  
“Zeker, maar wat wel zou helpen is dat de overheid met geoormerkte budgetten komt. Infrabedrijven 
weten dan zeker dat er de komende jaren voldoende werk is en durven dan weer eerder mensen in 
vaste dienst te nemen. Nu komt het infrawerk met golven die komen en gaan. Dat is dodelijk voor het 
mkb.”  
 
Is die onzekerheid terecht? Niemand twijfelt er toch aan dat er gigantische onderhoudsopgaven 
in infraland voor de deur staan. Tal van bruggen en viaducten en andere kunstwerken moeten 
aangepakt worden.   
“Dat is waar, maar het moet wel echt gebeuren. Veel gemeenten hebben financiële problemen en zitten 
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krap bij kas. Het gevolg is dat zij bezuinigen op vooral de ondergrondse infra. Daar zit onze frustratie: 
We weten dat het werk er is, maar zien geen constante opdrachtenstroom.”  
 
Wat zijn daarvan de risico’s?  
“Heel simpel. Riolering is een volksgezondheidskwestie. Als je dat niet op tijd aanpakt, kun je grote 
problemen krijgen. Er zijn gemeenten bij die dat probleem wel onderkennen, maar zij geven op hun 
beurt aan dat ze afhankelijk zijn van de kortetermijncycli van een gemeenteraad.”  
 
Hoe vergaat het de gemiddelde mkb’er in de bouw momenteel?  
“Iedereen heeft het hartstikke druk. De gemiddelde ondernemer ziet dat er iets moet gebeuren aan de 
verduurzaming van Nederland en wil wel aan de slag met biobased en circulair bouwen. Hoe, dat vindt 
hij lastig. Er is nauwelijks tijd en ruimte om daarin te investeren.”  
 
Waar maken ze zich de meeste zorgen om?  
“Op nummer één staat: vakmensen, instroom en onderwijs. Industrialisatie is niet de gouden oplossing 
voor alles. In de bouw blijven veel ambachtelijke beroepen nodig. Opleidingen voor een aantal 
specialistische vakken dreigen te verdwijnen. Voor voegers en betonijzervlechters is nu te weinig 
animo. Als dat drie jaar op rij gebeurt, stoppen de ROC’s daarmee.”  
 
Hoe kan die leegloop worden voorkomen?  
“Je zou het bouwonderwijs anders moeten organiseren en financieren. Ik denk dan aan modulaire 
opleidingen en veel meer opleiden op de bouwplaats en minder in de schoolbanken.”  
 
Modulair opleiden?  
“Meer werken met certificaten en modules. Je moet jongeren algemeen opleiden en ze verschillende 
onderdelen aanbieden waaruit ze zelf kunnen kiezen. Het is ook in het belang van de overheid dat we 
voldoende vakmensen in de bouw blijven opleiden. Een deel van de opgaven kunnen we oplossen met 
industrialisatie en robotisering, maar gebouwen komen niet van de grond zonder betonijzervlechters.”  
 
Wordt het mkb in de bouw oneerlijk behandeld?  
“Die term zou ik niet gebruiken, maar opdrachtgevers moeten wel meer nadenken over het belang van 
het midden- en kleinbedrijf. Ik heb een voorbeeld van een circulair project, waarin mkb-ondernemers 
ontzettend hadden geïnvesteerd. Het was op voorhand een verlieslijdend project, maar ze waren 
bereid leergeld te betalen. Vervolgens blijven nieuwe vergelijkbare projecten uit. Met andere woorden: 
als je het mkb bij dit soort plannen betrekt, denk dan ook mee over hun continuïteit.”  
 
Wat moet er in het Regeerakkoord staan om de mkb’er het gevoel te geven dat hij of zij serieus 
meetelt?  
“Dat nieuwe regelgeving geen extra bureaucratie oplevert voor het mkb. Daarnaast moeten we dus 
gaan nadenken over een andere manier van opleiden en instroom. Ik wil die gesprekken ook gaan 
voeren met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland. 
Daarnaast zou er een aanbestedingsautoriteit moeten komen die erop toeziet dat het mkb bij 
aanbesteden niet wordt benadeeld.”  
 
Gebeurt dat nog?  
“Zeker bij partijen zoals Rijkswaterstaat. Wij zouden graag zien dat Rijkswaterstaat projecten vaker 
opknipt in meerdere tenders.”  
 
Waarom kan Nederland eigenlijk niet zonder mkb?  
“Kijk alleen al naar de plaatselijke voetbalclub: wie staan daar met de borden langs de lijn? Bij uitstek 
zijn het juist die bedrijven die mensen waar misschien een randje aan zit, werk bieden. Het mkb is een 
soort cement van de samenleving. Je moet als land ook niet willen dat alles zich concentreert rondom 
een paar grote industrieterreinen en je wilt toch niet honderdduizend dezelfde woningen? Mkb-
bedrijven bouwen de onder architectuur ontworpen huizen en gemeentehuizen, dat zijn de gebouwen 
die de wereld mooier maken.”  
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5. Preventie en aanpak 

5.1 Dé oplossing voor een veilige bouw? ‘Opdrachtgever pak je rol’ 

Wil de bouw naar nul doden, dan moeten opdrachtgevers zich ook verantwoordelijker voelen. 
"Veiligheid moet ononderhandelbaar zijn.”  
 
Veiligheids- & Gezondheidsplannen (V&G)? Die deugen over het algemeen niet. En de kennis over 
veiligheid? Daar valt ook genoeg winst te halen. Jos Schouten, senior adviseur bij veiligheidsinstituut 
Aboma, ziet wel dat de bouw de afgelopen twintig jaar een stuk veiliger is geworden. “Maar dat komt 
niet omdat opdrachtgevers hun verplichtingen beter zijn gaan invullen.”  
 
Dat er kritiek is op opdrachtgevers is over het algemeen wel terecht, vindt Frans van Ekerschot. Hij is 
sectiehoofd veiligheid en gezondheid bij het Rijksvastgoedbedrijf, één van de grootste opdrachtgevers 
in de markt. “Niet iedere opdrachtgever is professioneel in zijn opdrachtgeverschap”, stelt Van 
Ekerschot.  
 
“Bijvoorbeeld het gemiddelde schoolbestuur dat één keer in de twintig jaar een schoolgebouw laat 
bouwen. Dat is wat anders dan een Rijksvastgoedbedrijf dat zo’n 700 projecten per jaar heeft lopen. 
Maar we zien wel dat opdrachtgevers over het algemeen moeite hebben om hun rol goed in te vullen. 
Het is niet voor iedereen makkelijk om te begrijpen wat er nu eigenlijk van je verlangd wordt.”  
 
Wettelijke verplichtingen 
De verplichtingen die opdrachtgevers hebben, zijn al sinds 1994 wettelijk geregeld. Maar niet iedere 
opdrachtgever is zich bewust van die wettelijke verplichtingen, stelt de Inspectie SZW in een e-
magazine uit 2019. De Inspectie richt haar pijlen dan ook al langer op opdrachtgevers. Dit jaar 
specifiek op de woningbouwcorporaties, als een van de grotere opdrachtgevers.  
 
De verplichtingen gaan voornamelijk over de initiatief- en ontwerpfase. Een opdrachtgever 
moet ervoor zorgen dat een project in de realisatiefase volgens het Arbobesluit uitgevoerd kan 
worden. Ook in het proces daarna: het bouwwerk moet veilig zijn bij gebruik, onderhoud en sloop.  
 
Weinig specifiek 
Als we naar nul doden willen, moet de lat in ieder geval hoger worden gelegd bij opdrachtgevers. De 
inhoudelijke invulling van de opdrachtgeversverplichting is wat Schouten betreft dé oplossing 
voor een veiligere bouw.  
 
“Dus dat een opdrachtgever zich echt verantwoordelijk voelt, integraal van begin tot eind, voor de 
veiligheid van zijn project. En dat de stappen worden gezet om te zorgen dat het ook gebeurt. Dan stelt 
hij dus bewust een coördinator aan, en stelt daar eisen aan. En eisen aan het proces van de aannemer. 
Een opdrachtgever is voorwaardenscheppend, maar hij moet ook hard zijn in het controleren.”  
 
Eigen plan 
Dat is niet altijd makkelijk, want kennis ontbreekt, signaleert Schouten. Zowel bij opdrachtgevers, als 
partijen die taken uitvoeren voor de opdrachtgever. Zoals een ontwikkelaar of architect. Dat begint al 
bij de V&G-plannen. Die deugen veelal niet, zegt Schouten. Regelmatig wordt er een standaard format 
ingevuld, wat dus uiteindelijk weinig specifiek is voor het bouwwerk.  
 
“Aan de andere kant is daar lang genoegen mee genomen en hebben opdrachtgevers ook nooit 
gehoord dat het niet goed was. De markt accepteert het.” De aannemers gaan zelf aan de slag met hun 
eigen plan. Een warme overdracht tussen ontwerp- en uitvoeringsfase is er vaak niet. “Vaak zie je dat 
plannen niet meer worden besproken achteraf. Dus je bent bezig met een grote hoeveelheid bomen te 
kappen, papier van te maken, in mappen te stoppen en niets mee te doen. Dat is wel triest.”  
 
Ook is er geen wettelijk verplicht certificaat voor V&G-coördinatoren in de ontwerpfase, zegt 
Schouten. “Eisen aan coördinatoren hebben het Arbobesluit niet gehaald. En de markt zit er ook niet op 
te wachten.”  
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Beter aansturen 
Bij het Rijksvastgoedbedrijf zijn ze een aantal jaar geleden aan de slag gegaan met die V&G-plannen. 
Hun eigen plannen worden afgetikt door een veiligheidsdeskundige en ook de plannen van 
marktpartijen worden onder de loep genomen. “In het begin werden we regelmatig uitgemaakt voor 
muggenzifters”, lacht Van Ekerschot. “Dat is nu gelukkig minder.”  
 
Daarnaast wordt ook in de uitvoeringsfase goed gekeken of de plannen op de juiste manier 
worden uitgevoerd. Want uiteindelijk is de opdrachtgever ketenverantwoordelijk, zegt Van Ekerschot. 
“Dat betekent ook dat je invloed probeert uit te oefenen op die keten.”  
 
Niet meer wet- en regelgeving 
Maar hoe doe je dat dan? “De afgelopen jaren is er regelmatig gevraagd om regelgeving”, zegt Van 
Ekerschot. “Maar we hebben al allerlei stelsels om de veiligheid te vergroten. En toch lukt het maar niet 
om dat voor elkaar te krijgen. Aanvullende regels gaan dus niet per definitie helpen op het moment dat 
je je houding en gedrag niet op orde hebt. Dus we hebben gezegd: we moeten niet zozeer gaan sturen 
op nieuwe regels, we moeten vooral kijken of we het level playing field in de sector voor wat betreft 
veiligheid niet op een hoger niveau kunnen krijgen.”  
 
De Governance Code Veiligheid in de Bouw, waar Van Ekerschot namens het Rijksvastgoedbedrijf 
sterk bij betrokken is, kwam uit bij de Safety Culture Ladder (SCL). De SCL, voorheen de 
veiligheidsladder, wordt vanaf volgend jaar in aanbestedingen door de ondertekenaars van de Code 
gehanteerd. “We vinden dat het veiligheidsbewustzijn omhoog moet in de sector, en dat zit vooral in 
gedrag en houding. En niet in nog meer wet- en regelgeving.”  
 
Vanuit jezelf 
Ondertussen zijn ze bij Van Wijnen al druk bezig met die ladder. De ontwikkelende bouwer wil graag 
naar trede drie. “Het gaat uiteindelijk niet om die ladder”, vertelt manager veiligheid Norbert Plemper. 
“Het gaat niet om het halen van het certificaat, maar om het verbeteren van de veiligheid in de bouw in 
alle processen die we doen. Omdat we het zelf willen.”  
 
Zelf aan de slag dus met veiligheid. De opdrachtgever heeft wel een rol rondom veiligheid, maar die is 
beperkt, denkt Plemper. “Daarom moet je het vanuit jezelf willen.”  
 
Niet voor het papiertje 
Dat is ook de redenatie bij De Vries en Verburg, vertellen technisch directeur Evert Hogendoorn en 
KAM-manager Frits Spuijbroek. Onlangs zijn zij ISO 45001 gecertificeerd. “Los van het feit hoe de 
opdrachtgever participeert in het veiligheidsregime: wij staan zelf voor onze eigen veiligheid”, zegt 
Hoogendoorn.  
 
“Rechtsom of linksom, wij willen per se als werkgever op onze bouwplaatsen zo goed mogelijke 
veiligheidsvoorzieningen treffen, zodat de kans op ongevallen zo klein mogelijk wordt. Laten we ons 
dan ook voor een aantal van die uitgangspunten certificeren. Daar worden we zelf sterker door. 
Uiteindelijk zou het een verkeerde drijfveer zijn als de opdrachtgever het eist, en we volgens die 
drijfveer gaan certificeren. Want dan doe je het alleen voor het papiertje.”  
 
Sowieso is de ene opdrachtgever de andere niet, zegt Hogendoorn. De bouwer heeft een aantal 
projecten in de petrochemie gedaan, waar de opdrachtgevers zich sterk met de veiligheid op de 
bouwplaats bemoeiden. Anderen houden zich juist heel afzijdig en leggen de volledige 
verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. “Maar ook zij vinden het wel degelijk belangrijk dat er 
veilig gebouwd wordt.”  
 
Onder druk 
De twee bouwbedrijven pakken dus vooral zelf de verantwoordelijkheid. Heeft een opdrachtgever dan 
helemaal geen verantwoordelijkheid? Jawel, zegt Hogendoorn. “Ze vragen van ons veilig werken, maar 
komen soms met een planning die onrealistisch is. Of het moet voor een prijs waar het niet voor kan. De 
kwaliteit mag ook niet onder druk staan, want je wilt dat het bouwwerk goed is.”  
 
“Die verantwoordelijkheid heeft een opdrachtgever wel”, vervolgt Hogendoorn. “Als je iets 
onrealistisch in de markt zet, is er toch altijd wel  iemand die zich ervoor inschrijft. Maar als het qua 
planning niet realistisch is en qua budget ook krap wordt, verwacht je dan wel dat die veiligheid op het 
hoogste niveau komt? Want het gaat altijd ergens ten koste van.”  
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Het is mooi gezegd dat het niet ten koste van veiligheid mag gaan, maar zodra de druk op de ketel 
komt loopt het anders. “Dat weten we allemaal. Als er druk op de jongens buiten staat om iets af te 
maken, dan geeft dat spanning. En dat is een deel verantwoordelijkheid, even los van alle 
wetgeving, waar de opdrachtgever zich wel bewust van moet zijn.”  
 
Dialoog aangaan 
Om te voorkomen dat zulke situaties ontstaan, moet je in gesprek gaan met de opdrachtgevers, vindt 
Plemper. “Die dialoog aangaan ligt ook bij de bouwers. Wij hebben een signalerende functie. We 
moeten vooral voorkomen dat we geen verrassingen krijgen in de uitvoering. Problemen in het werk 
kunnen we over het algemeen goed en doen we graag. Maar improvisatie kan ook een negatief effect 
hebben op veiligheid.”  
 
Ook Hogendoorn stelt dat de dialoog aangaan een van de belangrijkste punten is. En die signalerende 
rol moet je als bouwer ook echt oppakken. “Soms schrijven we in voor een project met een 
uitzondering: ‘We kunnen het wel doen, maar niet met deze planning.’ Dat vind ik onze 
verantwoordelijkheid om dat dan al wel te melden. En soms schrijven we bewust niet in.”  
 
En vooral tijdens de uitvoeringsfase zijn de dialogen belangrijk. “Ik ken gelukkig geen opdrachtgever 
die zegt: ‘Die veiligheid kan me niet schelen, als dat bouwwerk er maar staat.’ Ze willen allemaal een 
veilige bouwplaats. In die zin hebben we een klik. Vanuit het gezamenlijke belang moet je het gesprek 
aangaan, dan ben ik ervan overtuigd dat er heel veel mogelijk is.”  
 
Veiligheidsbegroting? 
Toch is het niet altijd makkelijk om van te voren je mond open te trekken. Bij een hongerige markt is de 
bereidheid om risico’s over te nemen groot, ziet Schouten. “Als je niets meldt, of voorzieningen blijven 
onbesproken, dan kun je later proberen meer werk te krijgen en alsnog bepaalde voorzieningen 
vergoed te krijgen. Je loopt heel veel risico voor een relatief laag rendement, en als het een beetje 
misloopt ga je failliet.”  
 
Schouten ziet daarom wel brood in een soort veiligheidsbegroting. Daarin moet worden vastgesteld 
wat nodig is om een bouwwerk veilig te kunnen realiseren. “Denk aan hulpconstructies. En ongeacht 
de aannemer die het maakt, dat veiligheidspotje krijg je als je de maatregelen treft.”  
 
‘Zwakkere broeders’ 
Veiligheid zou in de randvoorwaarden moeten zitten, stelt ook Bouwend Nederland. “Zodat het niet 
vatbaar is voor oneigenlijke invloeden als prijs of snelheid”, licht woordvoerder Niels Wensing toe. 
“Veiligheid moet ononderhandelbaar zijn. En daarin hebben opdrachtgevers een 
verantwoordelijkheid.”  
 
Wanneer een aannemer iets gaat uitvoeren met een ladder omdat het goedkoper is, terwijl er eigenlijk 
een steiger nodig was, dan moet je dat niet willen, vindt Wensing. “De aannemer moet het niet 
aanbieden, maar de opdrachtgever moet het ook niet willen. Als de opdrachtgever zich er meer van 
bewust is, dan zul je zien dat het iedereen ten goede komt. Dus ook de ‘zwakkere broeders’ die zich 
misschien toch genoodzaakt voelen om het te doen.”  
 
Te veel vertrouwen 
Het komt dus van beide kanten. Van Ekerschot moedigt bouwers ook aan mondiger te zijn. “Je wilt dat 
er voortgang is en dat een partij zich houdt aan de afspraken die hij met ons heeft gemaakt. Maar hij 
heeft ook een andere afspraak met ons gemaakt: dat hij het werk veilig gaat uitvoeren. En het is wel 
van belang dat hij daar het gesprek over voert. Als het niet veilig kan, moet je dat benoemen.”  
 
“Ik ben nog nooit een opdrachtgever tegengekomen, die dan zegt: ‘Weet je, het is onveilig, maar doe 
het toch maar.’ Op het moment dat je iets voorlegt, en je legt dat vast, dan gaat een opdrachtgever wel 
drie keer nadenken of hij het zal doorzetten. Want hij is wel eindverantwoordelijk. Dus het mag meer 
gezegd worden. Aan de andere kant mag een opdrachtgever zijn neus vaker laten zien op een 
bouwplaats of dat door een ander laten uitvoeren.”  
 
Want soms is er misschien te veel vertrouwen in elkaar. Er wordt verwacht van opdrachtnemers dat het 
werk wordt uitgevoerd zoals afgesproken, zegt Van Ekerschot. “Maar je moet elkaar wel scherp 
houden. En daar heeft de opdrachtgever een belangrijke rol in.”  
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5.2 Dit zijn 10 te voorkomen ongevallen in de bouw 

Vallen van hoogten lager dan 2,5 meter is een zwaar onderschat probleem. En zo zijn er nog tal van 
bouwongevallen die te voorkomen zijn, zegt Michel Schenk, arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW. 
Michel stelde zijn persoonlijke top 10 van ongevallen en oorzaken van ongevallen samen. “Helaas kan 
ik er nog veel meer opnoemen.”  
 
De meeste doden vielen in het eerste halfjaar in de bouw.  
 
1. Vallen van hoogte 
Logisch, de gevolgen zijn in de bouw meestal ernstig, want je valt nooit op een zachte en vlakke 
ondergrond.  
 
2. Onjuist gebruik van valbescherming 
Helaas is men er vaak van overtuigd dat een persoonlijk beschermingsmiddel volstaat, terwijl er de 
situatie nadrukkelijk vraagt om een collectieve veiligheidsvoorziening. Zo komt het geregeld voor dat 
er luchtankers worden meegeleverd of dat er tijdens het gebruik toch iets misgaat. Ik wil hier 
benadrukken dat een persoonlijk beschermingsmiddel echt de allerlaatste schakel is bij het 
beschermen van personeel.  
 
3. Vallen van hoogte (lager dan 2,5 meter) 
De gevolgen zijn bij mijn ongevallen altijd ernstig en wij moeten altijd zeer veel moeite moeten doen 
om het ernstige gevaar juridisch aan te tonen. Het grote probleem bij kleine hoogtes is dat werknemers 
geen tijd hebben om te draaien. Hierdoor zal het zwaarste deel van het lichaam als eerste de klap van 
de val opvangen. Het hoofd en de romp, met als gevolg zware letsels en in enkele gevallen de dood. 
Vanaf ongeveer vier tot 4 tot 5 meter tot ongeveer 12 meter zijn de gevolgen ernstig, maar overleven 
de vallers beter. Althans dat is mijn praktische ervaring.  
 
4. Gevaarlijke stoffen 
Denk aan kwarts, asbest en nieuwe stoffen waar de gevolgen nog niet van bekend zijn. Denk aan 
koolstofvezels en nano-deeltjes. Ook over de gevolgen van combinaties van (on)gevaarlijke stoffen en 
de gevolgen op de gezondheid daarvan is onvoldoende bekend. Helaas zijn er slechts voor een paar 
stoffen grenswaarden vastgesteld en moeten werkgevers zelf grenswaarden bepalen. Dit is echt een 
sluipmoordenaar voor na je pensioen.”  
 
5. Fysieke belasting 
Ik doel op handmatig cyclisch werk zoals stuken, steigers bouwen en staal vlechten. Klachten aan lijf 
en ledematen zijn vaak te voorkomen door slimmer te werken. Helaas is ook dit een ‘sluipmoordenaar’ 
voor de bouw, want degenen die uitvallen zijn tegenwoordig veelal zzp’ers, of verlaten de bouw op 
zoek naar lichter werk.  
 
6. Ladders en gevaarlijke gereedschappen 
Werken op een ladder betekent (handleiding ladder) dat je maar één hand vrij hebt. Dat is een risico, 
want veel gereedschappen moet je met twee handen bedienen. Vallen van hoogte ligt ook hier op de 
loer. Daarnaast komen wij veel afgezaagde vingers en haren in slijptollen tegen. Vaak door onjuist 
gebruik van deze gereedschappen (arbeidsmiddelen).  
 
7. Elektrocutie door complexere machines 
Systemen worden steeds complexer. Daarom zijn ze vaak uitgerust met een noodvoorziening. De 
wordt ingeschakeld als de stroom eraf gaat. Helaas vergeten werknemers a. een schakeldeskundige en 
b. de systemen kort te sluiten en te aarden. Ook gebouwonderdelen, zoals een rasterplafond kan onder 
stroom komen te staan tijdens een verbouwing, met risicovolle gevolgen voor werknemers die daar 
hun werkzaamheden verrichten.  
 
8. Onvoldoende bekistingsondersteuning 
Bekistingen hadden vroeger mijn specifieke aandacht. Vooral omdat alles daarom heen zeer zwaar en 
sterk uitgevoerd moest worden om de grote stortbelastingen en drukken op te vangen. Recent zijn er 
twee ongevallen geweest, waarbij de bekisting op veel te lichte ondersteuningen stonden.  
 
9. Hijskranen en graafmachines 
Grote machines die regelmatig in hun draaibereik werknemers tegenkomen. Dat gaat niet altijd goed.  
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10. Beklemming 
Bijvoorbeeld door het omvallen van een grote kalkzandsteenblok.  
 
“Dit is een willekeurige volgorde op basis van mijn persoonlijke ervaring. Helaas kan ik nog veel meer 
opnoemen”, laat Michel Schenk weten. “Als iedereen in de sector beter kijkt wat we aan het doen zijn, 
zijn er veel oplossingen mogelijk. Laatst las ik een publicatie van de TU Delft over opdrachtgeverschap. 
Het ging vooral over het in de markt zetten van een techniek. Ik las geen woord over de veiligheid. 
Kennelijk is het nog steeds iets wat je erbij doet.”  
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5.3 Veiligheid lastig te trainen? Op de virtuele bouwplaats komen 
risico’s levensecht binnen 

Wordt het dé manier om veiligheidstrainingen te geven? Dat is nog even afwachten, maar als het aan 
Bouwend Nederland ligt, worden virtual reality- (VR) trainingen straks toegankelijk voor al haar leden. 
De brancheorganisatie hoopt in het najaar de VR-Toolbox te presenteren.  
 
Nieuw is het niet, het gebruik van Virtual Reality in de bouw. Ook Bouwend Nederland zag al langer 
kansen in een virtuele bouwplaats, vertelt Vincent Zijlstra. Hij is adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 
Bouwend Nederland en werkt mee aan het Meerjarenprogramma Veiligheid.  
 
Toch was het ontwikkelen van een VR-Toolbox niet het eerste doel. Zijlstra begon dit project ergens 
anders: bij het onderwijs. Hij hoorde van leden, onderwijsinstellingen en studenten dat 
veiligheidstrainingen op papier niet bij iedereen passen.  
 
“Veiligheidstrainingen, zoals bijvoorbeeld VCA, zijn erg belangrijk in onze sector”, zegt Zijlstra, “maar 
uit onderzoek blijkt dat de taalvaardigheid van jongeren en bouwplaatsmedewerkers een groot 
struikelblok is bij het begrijpen van veiligheidsinstructies op de werkvloer.”  
 
Flinke uitdaging 
Zijlstra onderzocht of VR niet een rol kon spelen om dit probleem op te lossen. Maar dat bleek een 
behoorlijke uitdaging. “Het zou erg lastig worden om VCA-examens om te buigen naar VR. Je moet dan 
met zoveel partners samenwerken. Het zou vooral heel bestuurlijk worden en hobbels met zich 
meebrengen.”  
 
Toch bleef de wens om een VR-tool te ontwikkelen op het gebied van veiligheid. Vooral omdat de 
ontwikkelkosten voor het grootste deel van de leden een te hoge drempel leek. “Het zou toch het 
mooiste zijn als al onze leden direct gebruik zouden kunnen maken van deze tool.”  
 
Werken op hoogte 
En zo geschiedde: samen met Aboma en vier bouwers (Van Wijnen, Logchies Renovatie & Onderhoud, 
Heembouw en K.Dekker bouw & infra) startte het eerste pilotproject.  
 
Dat is gericht op ‘Veilig werken op hoogte’, wat door de leden ook als belangrijkste onderwerp werd 
gezien. “Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. We hebben samen met ontwikkelaar van de applicatie 
(The Service Concept) veel bouwplaatsen bezocht, uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers gesproken 
en foto’s en video’s gemaakt om risicovolle situaties in kaart te brengen.”  
 
De vier bouwers hebben ondertussen de eerste training getest. Ook andere bouwbedrijven willen nu 
aan de slag. Zo hebben minstens twintig leden via een enquête aangegeven geïnteresseerd te zijn om 
mee testen. Dat valt Zijlstra niet tegen. “De sector staat toch te boek als traditioneel, misschien is het 
tijd om dat beeld een beetje te herzien.”  
 
Patronen inslijten 
Genoeg enthousiastelingen, maar waarom eigenlijk? Wat maakt VR nou zo geschikt? “Veiligheid is 
lastig te trainen”, legt Zijlstra uit. “Je kunt het iemand op papier uitleggen of vertellen waar je op moet 
letten en hoe belangrijk het allemaal is. Maar uiteindelijk heeft het ervaren van een onveilige situatie 
meer impact. Dat slijt patronen in.”  
 
Met VR kun je dat nabootsen, vervolgt Zijlstra. “Je kunt in een veilige context een onveilige situatie 
ervaren.”  
 
Actie ondernemen 
De tester zet dus een bril op en loopt zo op de virtuele bouwplaats. Maak je daar een verkeerde keuze, 
of vergeet je iets, dan kan het zomaar betekenen dat er materiaal naar beneden valt. En dat je collega’s 
in gevaar kunnen komen. “Dat geeft wel een hele andere dynamiek dan wanneer je dat op papier leert, 
of iemand je het vertelt.”  
 
Daarnaast is de training ook bedoeld om handelingsbekwaam te worden. Zo leer je lintbeveiliging 
aanbrengen, gaten in steigers afdekken en ladders beveiligen. “Het is dus meer dan aangeven of je een 
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veilige of onveilige situatie ziet. Het gaat ook om de actie die je daaraan verbindt, zoals contact 
opnemen met de hoofduitvoerder, bij de onveilige situatie blijven en collega’s inschakelen.”  
 
Een teamleider bij Logchies tijdens een van de testen. Foto: Logchies  
 
Beschikbaar voor de sector 
Niet alleen Bouwend Nederland is bezig met de techniek. Zo heeft ook Heijmans al langer pilots 
lopen en virtuele trainingen ontwikkeld. Ondertussen zijn daar ook gesprekken mee, zegt Zijlstra. “We 
onderzoeken een samenwerking. Dat gaat dan vooral over het samen aanbieden van wat we hebben 
ontwikkeld, en dat beschikbaar maken voor de hele sector.”  
Dat is uiteindelijk het doel: dat iedereen, ook kleinere partijen, met de VR-Toolbox aan de slag kunnen. 
Wordt dit dan straks ook de standaard voor veiligheidstrainingen? Ligt er over een paar jaar een VR-
bril op elke bouwplaats? “Je ziet dat VR steeds vaker wordt gebruikt. De toepassingsmogelijkheden 
zijn eindeloos, maar het is aan de sector om er gebruik van te maken.”  
 
Kansen verzilveren 
Bouwend Nederland maakt alvast een begin. Zij fungeert als katalysator, legt Zijlstra uit. En hoe verder 
de bouw digitaliseert, hoe meer waarde de training kan bieden. “Als organisaties meer met BIM aan de 
slag gaan, en we ook digital twi+ns ontwikkelen, dan kun je realtime door nog te bouwen gebouwen 
heenlopen. En dan kun je daar de veiligheidsrisico’s al waarnemen.”  
 
Dat is nog toekomstmuziek, maar de eerste stappen worden gezet: “Er zijn binnen de bouw enorme 
mooie kansen. En ik denk dat het aan Bouwend Nederland en haar leden is om die te verzilveren.”  
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5.4 Safety Culture ladder brengt veiligheidscultuur bedrijven in 
beeld 

 
‘Je kunt als organisatie veel regels en protocollen hebben rondom veilig werken, maar echt veilig 
werken staat of valt met de veiligheidscultuur. Daarmee bedoel ik bewuste aandacht voor veilig 
werken door de medewerkers zelf, in alle lagen van een organisatie.’ Dit zegt Nicoline Krijger, 
consultant bij de Safety Culture Ladder die NEN in beheer heeft. Zij legt uit hoe het Safety 
Culture Ladder certificaat (voorheen Veiligheidsladder) het veiligheidsbewustzijn van 
medewerkers en leidinggevenden in kaart brengt en aanzet geeft tot verbetering. Dat is de basis 
voor een veilige organisatie waar men dankzij een goede veiligheidscultuur ongelukken 
voorkomt. 
 

 
Eerst een stukje geschiedenis. De Safety Culture Ladder, een beoordelingsmethode om het 
veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten, is ooit bedacht door ProRail. 
Toen steeds meer andere bedrijven belangstelling kregen voor de systematiek, zocht ProRail naar een 
onafhankelijke organisatie om de Safety Culture Ladder te beheren. Dat werd NEN. 

 Waarom NEN? 

Daar zijn verschillende redenen voor. ‘Door het grote netwerk van NEN zitten er veel belanghebbenden 
aan tafel zodat er goede, breed gedragen afspraken gemaakt kunnen worden’, vertelt Nicoline. ‘En 
vanwege onze rol in de wereld van de normalisatie buiten Nederland, kunnen we internationaal onze 
kennis en kunde inzetten, zodat de systematiek van de Safety Culture Ladder ook in de rest van de 
wereld gebruikt kan worden.’ Want ook vanuit het buitenland is er belangstelling. Bijvoorbeeld omdat 
het steeds meer een inkoopverantwoordelijkheid wordt om bedrijven in te huren die veilig werken. 

Certificatieschema 

Een andere reden om voor NEN te kiezen is omdat NEN onafhankelijk schemabeheerder is. Dat maakt 
het beschikbaar stellen van een onafhankelijk certificatieschema voor de Safety Culture Ladder 
mogelijk. Zo’n certificatieschema is een uitstekend hulpmiddel voor bedrijven om gezond en veilig 
gedrag in kaart te brengen. Dat is vooral interessant voor bedrijven waar fysieke veiligheid van groot 
belang is, zoals bijvoorbeeld in de bouw, energie, offshore en chemie, maar eigenlijk kan de Safety 
Culture Ladder in elke sector van toegevoegde waarde zijn. 
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Diner in het donker 

Een van de ondersteunende middelen die bij het certificatieschema horen, is een webtool met een 
vragenlijst. Hiermee kan een bedrijf een self assessment doen om erachter te komen waar het staat op 
het gebied van veiligheid en hoe men naar een hoger niveau kan werken. Er is bijvoorbeeld aandacht 
voor de omgang met ongevallen. Informeert het management de medewerkers als er een ongeluk is 
gebeurd? En bekijken ze dan hoe ze zo’n ongeluk de volgende keer kunnen voorkomen? Maar ook 
bewustwording van veiligheidsrisico’s komt aan de orde. ‘Ik hoorde laatst een mooi voorbeeld van een 
bedrijf dat zijn medewerkers een diner in het donker had aangeboden. Die medewerkers werden zo op 
een ludieke manier geconfronteerd met de gevolgen van oogletsel. De bedoeling was natuurlijk om ze 
te stimuleren om hun veiligheidsbril op te zetten’, aldus Nicoline. 

De naam Safety Culture Ladder is niet voor niets gekozen. Er zijn vijf laddertreden. Die geven de 
ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Als 
een bedrijf het self assessment heeft gedaan, kan het zich laten certificeren door een Certificerende 
Instelling. De auditoren stellen de bereikte laddertrede vast en reiken, als voldaan is aan de 
minimumeisen, het overeenkomstige Safety Culture Certificaat uit. Daarna volgt opname in het 
certificatieregister op de website van NEN. Zo kan iedereen zien dat het bedrijf gecertifieerd is. 

NEN-trainingen voor auditoren 

Er worden zeer specifieke eisen gesteld aan de auditoren die de toetsen uitvoeren.. Allereerst moeten 
ze ervaring hebben binnen de betreffende sector en met bepaalde veiligheidsschema’s. Daarnaast is 
het heel belangrijk om goed te kunnen interviewen en observeren, het gaat immers om het 
onderzoeken van houding en gedrag. NEN biedt daarom specifieke trainingen aan voor de auditoren. 
‘Daar wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan interviewtechnieken en we oefenen met 
rollenspelen. Jaarlijks organiseren we ook een auditorendag waarin de kennis opgefrist kan worden, er 
ruimte is voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.’ 

Een audit wordt trouwens altijd afgenomen door twee auditoren. Omdat cultuuraspecten 
interpretatiegevoelig zijn, is het vier ogen principe hier van groot belang. 

Verplicht 

Niet altijd kiest een bedrijf op eigen initiatief voor certificatie volgens de Safety Culture Ladder . 
Opdrachtgevers kunnen een certificaat bij aanbestedingen eisen. Zo hebben de ondertekenaars van 
de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB, dat zijn in Nederland al meer dan 1000 
organisaties) met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van de 
Safety Culture Ladder. In aanbestedingen stellen zij per 1 januari 2022 een bepaalde trede verplicht 
voor (onder)aannemers. De GCVB benadrukt dat organisaties er snel mee aan de slag moeten, omdat 
het tot anderhalf jaar kan duren voordat een organisatie de vereiste trede en verificatie heeft behaald. 

Niet alleen de ondertekenaars van de GCVB, ook andere opdrachtgevers vragen vaak een certificaat 
van bedrijven die voor ze gaan werken. Hoewel het misschien begint als een verplichting, pakt het 
vaak goed uit als een bedrijf zich erin gaat verdiepen. ‘Wij horen van veel bedrijven dat ze de Safety 
Culture Ladder omarmen als ze ermee aan de slag gaan. Het gebeurt zelfs dat een bedrijf voor een 
hogere trede gaat dan dat er in eerste instantie vereist is.’ Dat is precies de cultuur die de Safety 
Culture Ladder beoogt: de intrinsieke ambitie om veiliger te werken. Want hoe hoger op de ladder, hoe 
veiliger het bedrijf. ‘Dat is belangrijk, want het doel blijft altijd zero accidents.’ 
 
 
 
 
Zie ook: Veiligheidsniveau binnen het Rotterdamse Ingenieursbureau  
 
https://www.nen.nl/nieuws/safety-culture-ladder-brengt-veiligheidscultuur-bedrijven-in-
beeld/?utm_campaign=ArbeidVeiligheidmail+3-
21&utm_source=Emailnieuwsbrieven&utm_medium=email  
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5.5 ISO 45001 

 

 

Een veiligere werkomgeving en gezonder personeel; ISO 45001 helpt bij het verminderen van risico's 
en het verbeteren van bedrijfsprestaties. Een ISO 45001-certificering kan u helpen dit te bereiken door 
werkplekgerelateerde risico's te verminderen en een solide kader te bieden voor de gezondheid, 
veiligheid en het welzijn van uw medewerkers ongeacht de grootte van uw organisatie, sector of 
geografische locatie. 
 
Is uw organisatie reeds tegen andere ISO-normen gecertificeerd? Ook ISO 45001 kunt integegreren en 
combineren met de High Level Structure. 
 
 45001 Veilig werken geldt zowel voor werkplekken als voor onze medewerkers op projecten. We 
kunnen het goed integreren met de HLS van ISO 9001, Kwaliteitsmanagement. 

https://info.lr.org/e/12702/contextanalyse/9l9plq/926365758?h=IfcjpaSDxbr428sfhExnkWGUX8Wo
GZ7ZRqcOyLqB8ak    
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5.6 Norm voor veiligheidskleuren en -tekens is herzien 

De herziening van NEN 3011 is gepubliceerd. Dit is de norm voor veiligheidskleuren en -tekens in 
de werkomgeving en de openbare ruimte. Deze norm vervangt de huidige versie van 2015. 
 

 
 
Ten opzichte van de vorige editie zijn vluchtwegaanduidingen toegevoegd voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Verder is achterhaalde informatie over waarnemingsafstanden aangepast en 
zijn nog enkele redactionele aanpassingen gedaan als gevolg van ontwikkelingen van ISO-normen. 
 
Veiligheidstekens voor Nederland 
In NEN 3011 zijn de voor Nederland van toepassing zijnde veiligheidstekens opgenomen die (nog) niet 
in NEN-EN-ISO 7010 staan en wordt voor de overige veiligheidstekens verwezen naar NEN-EN-ISO 
7010. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, met waar van toepassing 
voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens. 
 
Norm voor veiligheidskleuren en -tekens is herzien 
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6. Voorbeeld Arbeidshygiënische strategie 

6.1 Snelweg A12 na negen dagen groot onderhoud weer open voor 
verkeer 

Donderdagochtend vroeg is de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug weer opengegaan voor 
verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg was de afgelopen negen dagen dicht wegens groot 
onderhoud. 

Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 kilometer over de volledige breedte vervangen 
door zeer stil asfalt. Verder is er 23 kilometer aan nieuwe belijning aangebracht, zijn 38 detectielussen 
vervangen, zijn acht voegovergangen vervangen door stillere voegen, is kapotte verlichting vervangen, 
is er gemaaid en zijn er betonreparaties aan viaducten uitgevoerd. 

De werkzaamheden gingen dag en nacht door. De A12 is in de andere richting in betere conditie en 
wordt volgens Rijkswaterstaat op een later moment aangepakt. 

Er was veel kritiek van transportorganisaties op het besluit om de weg buiten vakantietijd negen 
dagen af te sluiten. De weg is een cruciale transportroute, waar dagelijks ongeveer 80.000 voertuigen 
(waaronder 9.000 vrachtwagens) gebruik van maken. 

Rijkswaterstaat spreekt van een bewuste keuze: "We hebben bewust gekozen voor een korte afsluiting 
met hevige hinder. Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar hebben we in korte 
tijd veel werk verzet en konden we de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter garanderen 
dan bij kortstondige afsluitingen." 

Snelweg A12 na negen dagen groot onderhoud weer open voor verkeer | NU - Het laatste nieuws het 
eerst op NU.nl  
 


