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Beste genodigde, 

 

Eind 2022 zijn wij op het punt gekomen dat wij als kerncoalitie helder hebben op welke wijze wij invulling 

kunnen en willen geven aan de verbetering van de veiligheid in de bouw. Deze inzichten willen wij graag 

met jou delen. Op 25 januari 2023 presenteren wij daarom in X op de TU Delft Campus het ontwikkelde 

gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw. We doen dit kernachtig en op hoofdlijnen, daarna 

willen wij met jou graag in gesprek over de drie thema’s Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid 

en Versterken lerend vermogen. Ons doel is om uiteindelijk van alle aanwezigen ‘commitment’ te verkrijgen 

op de hoofdpunten van het gedachtegoed, bij voorkeur op 25 januari of in de periode daarna. 

Documentatie vooraf 

Om iedereen de gelegenheid te bieden om zich goed voor te bereiden delen we vooraf het ontwikkelde 

gedachtegoed. Wij hebben het gedachtegoed verwoord in een Manifest Structureel Veiliger. Om het 

‘commitment’ voor jou een goede onderbouwing te geven, delen we ook de drie eindrapporten van de 

werkgroepen: 

• Handelingskader Regie op veiligheid in het bouwproces 

• Eindrapport Borgen constructieve veiligheid 

• Eindrapport Versterken lerend vermogen 

Elk rapport begint met een duidelijke samenvatting. Wij willen je vragen voorafgaand aan de conferentie in 

ieder geval het Manifest en de samenvattingen door te nemen. 

 

Alle leden van de kerncoalitie zullen het Manifest ondertekenen. We nodigen andere organisaties en 

professionals van harte uit om dit voorbeeld te volgen en de handen ineen te slaan. Wij stellen ons voor dat 

– als blijk van ieders ‘commitment’ – alle aanwezigen ter plaatse op een vergrote versie van het Manifest 

hun handtekening zetten, op persoonlijke titel of namens de organisatie die je vertegenwoordigt.  

Hoe verder? 

Na de conferentie willen we een begin maken met een sectorbrede implementatie van dit gedachtegoed 

met alle partijen die zich willen en kunnen committeren. Daarover willen we graag met jou in gesprek, zowel 

op als na 25 januari. Uiteraard hebben we nagedacht over hoe het vervolg eruit kan zien, maar dit ligt nog 
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niet vast. Hieronder beschrijven wij hoe wij de implementatie in stappen voor ons zien. Tijdens de 

conferentie vernemen wij hier graag jouw reactie op en nodigen wij je uit om hier samen verder vorm aan te 

geven. 

Regie op veiligheid 

Wij denken bij de implementatie van Regie op veiligheid aan een drietal stappen: 

Stap 1:  Gewoon beginnen! 

‘Gewoon beginnen’ geldt voor het toepassen van de principes van alle drie de thema’s. Voor Regie op 

veiligheid gaat het specifiek om:  

a ‘Early adopters’ (opdrachtgevers en opdrachtnemers).   

Zij zullen het Handelingskader Regie op Veiligheid inclusief RASCI-tabel in hun eigen bedrijfsvoering en 

projecten gaan toepassen, net zoals de implementatie van Veiligheid in de Aanbesteding, en hun 

partners bij projecten stimuleren dit ook te doen door daar contractuele afspraken over te maken. Zij 

conformeren zich aan de gemaakte afspraken. Het Handelingskader nemen zij op in hun: 

1 Aanbestedingsbeleid publieke opdrachtgevers 

2 Tenderaanpak commerciële opdrachtgevers 

De ‘early adopters’ zouden in ieder geval de partijen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) moeten zijn 

die met naam en toenaam in de brief van 17 oktober 2019 aan de Minister van BZK en de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid genoemd staan en de partijen die in de besturen/ gremia van de vijf 

initiatief nemende organisaties zitten. 

b Ambassadeurs.  

Dit zijn de kennis-, branche- en koepelorganisaties en verenigingen van publieke opdrachtgevers. Wij 

willen graag afspraken met hen maken (in de vorm van een convenant?) om het Handelingskader actief 

uit te dragen en te stimuleren dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in hun achterban de handreiking 

toepassen. 

Stap 2: Naar het nieuwe normaal 

Om binnen de ontwerp-, bouw-, en technieksector te komen tot een gewenst ‘level playing field’ voor Regie 

op veiligheid achten we opname in paritaire overeenkomsten essentieel. Om impasses te voorkomen en het 

doel niet uit het oog te verliezen, is er wel bestuurlijk akkoord nodig voordat schrijfteams en commissies 

beginnen. Het gaat om: DNR, ABAA-DNR, UAV-GC en UAV. De publieke opdrachtgevers hebben zich 

voorgenomen om het Handelingskader op te nemen in het Rijksaanbestedingsbeleid. 

Stap 3: Borging 

Uit de werkconferentie Regie op veiligheid van 1 september 2022 kwam van de deelnemers een 

uitdrukkelijke wens voor commitment en medewerking van beleidsmakers en regelgevers. Juist ook gezien 

de ervaringen met een tekort aan kennis over wettelijke rollen, vereisten en de wijze van toepassing ervan. 

De implementatie van regelgeving lijkt vaak te stoppen na bekendmaking. Op dit moment zijn wij in gesprek 

met de ministeries van BZK en SZW op welke wijze zij deze implementatie kunnen ondersteunen. 

Borgen constructieve veiligheid 

Het zou logisch zijn wanneer de ‘early adopters’ en de ‘ambassadeurs’ in dezelfde drie stappen als Regie 

op veiligheid de principes rond Borgen van constructieve veiligheid gaan hanteren. Daarbij moet er nog wel 

extra aandacht besteed worden aan het volgende. Het voorstel tot rolversterking en taakuitbreiding van de 

Coördinerend Constructeur betekent een verschuiving van een inspanningsplichtig karakter naar een meer 

resultaatverantwoordelijke oriëntatie. Dat willen we als sector allemaal, want daar is de constructieve 

veiligheid veel beter mee geborgd. Echter, daar horen een adequate roltoekenning, duidelijke mandaten en 

een bijpassende honorering bij. Vanzelfsprekend leidt die resultaatverantwoordelijkheid tot een vergroting 

van de aansprakelijkheid met bijbehorende oprekking van de verzekerbaarheid, mits dat binnen redelijke 

grenzen blijft. Mogelijk zijn verzekeraars bereid om dat tegen aanvaardbare premiestellingen te doen, want 

het risico op ‘schades’ neemt in dit nieuwe proces af. Uiteindelijk was het daar allemaal om te doen: minder 

‘schades’ in combinatie met veiliger bouwwerken en bouwprocessen. Dit netjes adresseren en goed regelen 

is uitdrukkelijk een actiepunt voor de gehele sector die in 2023 zijn invulling dient te krijgen. 
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Versterken lerend vermogen 

Analoog aan de drie stappen voor Regie op veiligheid, gaan wij ervan uit dat de ‘early adopters’ met de vier 

aanbevelingen van de werkgroep rond versterken van het lerend vermogen aan de gang gaan. Deze staan 

beschreven in het eindrapport van de werkgroep. Tegelijkertijd richten we in verstandige stappen het 

Veiligheidsplatform op en richten deze in met als hoofddoel het lerend vermogen in de gehele sector op alle 

niveaus te versterken. 

 

Wij beseffen ons dat we jou nogal wat leeswerk aanreiken, maar wij denken dat het leeswerk boeiend blijkt 

te zijn en ertoe bijdraagt dat de conferentie een succes wordt. Wij kijken uit naar alle reacties en suggesties 

om het gedachtegoed aan te scherpen en de implementatie tot een succes te maken!  

 

Tot 25 januari! 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Namens het Programma Veiligheid in de Bouw, 

 

 

Voorzitter Stuurgroep – Bob Demoet 

Voorzitter Kerncoalitie – Sander den Blanken 
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