
Een bouwlocatie is een gevaarlijke werkplek. Er wordt met gevaarlijke 
stoffen gewerkt, met gereedschappen en machines, veelal op hoogte  
en vaak met lawaai. Als er meerdere bedrijven tegelijk aan het werk zijn, 
maakt dat de situatie niet overzichtelijker. Er zijn weinig andere bedrijfs-
takken waar de kans op een ongeval zo groot is als in de bouw en infra.

Uiteraard bent u zich van de risico’s bewust. U zorgt voor deugdelijk  
gereedschap en beschermende materialen, leert mensen veilig omgaan 
met gereedschap en spijkert regelmatig de veiligheidskennis van uw 
personeel bij. Alles om de kans op ongelukken te minimaliseren. Maar 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen gaat het toch nog wel eens mis.
Wat kunt u nog meer doen?

In 2016 waren er op Nederlandse bouwplaatsen maar liefst 470 ernstige 
ongevallen, waarvan 16 met een dodelijke afloop. (Bron: Inspectie SZW)

veilig gedrag  
op de werkvloer

veilig gedrag op de werkvloer is een combinatie van veiligheidstraining en communicatie-
training. Om te beginnen maken we uw personeel bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed 
die houding en gedrag daarop hebben. Vervolgens leren de deelnemers wat hun eigen rol in de 
groep is, en hoe ze elkaar op een effectieve en positieve manier kunnen aanspreken op onveilig 
gedrag. Daarbij worden beproefde teamcoaching-methodes gebruikt.

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag. 
Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je als leidinggevende dat mensen 
bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, 
hoe ga je daar dan mee om?

bewust 
omgaan met 
veiligheidsrisico’s 
in de bouw en infra

Goede bedoelingen, slechte afloop
Onveilige situaties ontstaan vaak uit goede bedoelingen. Snel even iets af willen maken, een collega uit de 
brand helpen, kosten voor het bedrijf besparen, of eerder opgelopen vertraging inlopen. U kunt vast nog veel 
meer voorbeelden bedenken.
De veiligheid is op zulke momenten even ondergeschikt. En dan wordt er dus even geen helm opgezet of 
handschoenen gedragen. Of is het even wat minder erg dat er een gat in de steiger zit. Want hoe groot is nu 
werkelijk de kans dat het mis gaat? Het is een hellend vlak. En het is zó gewoon dat niemand erover praat. 



Voor wie is het programma bedoeld?
Een programma gericht op gedragsverandering is het meest effectief als alle medewerkers, in elke schakel van het 
werkproces, van het belang doordrongen zijn. De kans op succes is dan ook het grootst als iedereen, calculators, 
werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders en bouwmensen, gezamenlijk meedoen.

Welke resultaten mag u verwachten?
• Bouwpersoneel is zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s op de werkvloer
• Men is minder geneigd om van routines af te wijken vanwege tijdsdruk of financiële redenen
• Collega’s spreken elkaar makkelijker aan op een onveilige werkhouding of onveilig gedrag
• Er is meer overleg tussen verschillende functies en afdelingen over veiligheid gerelateerde zaken
• Veiligheid wordt een vanzelfsprekend onderdeel van het werk waar niet flauw over wordt gedaan

veilig gedrag  
op de werkvloer
Bewust omgaan met veiligheidsrisico’s in de bouw

elke dag werkend nederland een stukje veiliger maken!

‘Dinga en Marianne zijn mensen 
uit de praktijk, dat kun je aan alles 
merken. Ze zijn praktisch, con-
creet en weten hoe het er in deze 
branche aan toe gaat. Veiligheid 
is al snel een abstract onderwerp, 
maar ze hebben het heel prak-
tisch weten te brengen. Dat vind 
ik erg sterk.’ 

(Ron Nijman, projectleider,  
Salverda Bouw)

Marianne Mulder is hoger veiligheidskundige en directeur 
van Veiligheidsconcept MCM. Zij verzorgt onder andere 
VCA begeleiding, veiligheidsinstructies en toolboxen voor 
opdrachtgevers in de bouw en infra. Haar bedrijf biedt 
daarnaast een breed scala aan maatwerk opleidingen en 
trainingen op het gebied van veiligheid aan.

Dinga van Driel is als coach gespecialiseerd in het  
doorbreken van patronen die de productiviteit van organi-
saties belemmeren. Dinga leert teams en individuen beter 

samenwerken en communiceren volgens bewezen 
effectieve methodes.

Over ons

Kosten en duur van het programma:  
afhankelijk van het aantal deelnemers, 
neem contact op voor een offerte op maat.

Meer informatie:
Marianne Mulder
Veiligheidsconcept MCM
marianne.mulder@vcmcm.nl
0348 - 48 23 50
www.vcmcm.nl 

Dinga van Driel
Drielink Coaching
info@drielinkcoaching.nl
06-41392994
www.drielinkcoaching.nl

‘Communicatie en veiligheid 
hangen met elkaar samen. Als 
je elkaar niet aan kunt spreken 
op een fatsoenlijke manier, dan 
kun je allerlei veiligheidsdingen 
verzinnen maar dan gaat het 
nooit iets worden. Dit program-
ma maakt mensen daar op een 
prettige, niet belerende manier 
van bewust ’


