FACTSHEET
VEILIGHEID EN GEZONDHEID
IN DE BOUWSECTOR EN VERTICAAL TRANSPORT
2020

1. INLEIDING
Begin deze eeuw startte Aboma met het verzamelen van gegevens
over de veiligheid en gezondheid in de bouw in Nederland. Aboma is
ervan overtuigd dat deze bevindingen niet alleen relevant zijn voor
onze klanten, maar ook informatie opleveren voor de hele
bouwsector. Aandacht moeten we tenslotte verdelen, dus laten we
met elkaar focussen op de grootste uitdagingen.
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De adviseurs van Aboma bezochten in 2020 wederom dagelijks de
Nederlandse bouwplaatsen. De resultaten van de bezoeken zijn
anoniem in deze factsheet opgenomen (hoofdstuk 2). Dit jaar een
verslag van de best scorende veiligheids- en gezondheidsthema’s en
de thema’s met de meeste verbetermogelijkheden.
Als aanvulling zijn in deze factsheet ook twee andere graadmeters
van de veiligheid in de sector meegenomen die worden verzameld
door Aboma, namelijk keuringen van arbeidsmiddelen door of onder
supervisie van Aboma (hoofdstuk 3) en een analyse van de
uitgevoerde Safety Culture Ladder Audits door Aboma Certificering
(hoofdstuk 4).
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WAT GING MEESTAL GOED

2. DE BOUWPLAATS OP
HOOFDLIJNEN
Uit de bezoeken is af te leiden dat de bouwplaats weer een veiligere
plek is geworden om te werken. Ondanks dat de ontwikkeling de
voorgaande jaren stagneerde, zien we de afgelopen drie jaar weer
een positievere trend, waarbij het aantal onveilige situaties afnam.
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Positief is dat de bouwplaatsen in de regel overzichtelijk zijn, dat
goede bouwelektra wordt toegepast en dat de bedrijfshulpverlening
goed geregeld is.
Helaas gaat het nog geregeld mis met het toepassen van (rol)steigers,
het gebruik van gevaarlijke stoffen, gebruik van ladders en trappen,
het gebruik van onveilige steigers, onveilig gedrag en wordt er
gewerkt op onveilige vloeren of daken. Op de volgende pagina’s gaan
we hier dieper op in.
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TOEPASSEN VAN ROLSTEIGERS
Rolsteigers waren in Nederland in 2020 de grootste uitdaging om
goed toe te passen in de bouw. Bijna 1 op de 6 keer ging het fout en
was er iets mis met directe gevolgen voor de veiligheid van de
gebruiker of de omgeving.

WAT GING MEESTAL GOED
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GEBRUIK VAN LADDERS & TRAPPEN
Ladders en trappen worden nog relatief vaak toegepast, terwijl er vaak
betere alternatieven zijn om toe te passen, zoals een hoogwerker of
steiger. In bijna 1 op de 8 gevallen was er bij het gebruik sprake van
een onveilige situatie.
Positief is dat de opstelling van de ladder of trap meestal goed was.
Fouten werden echter nog wel gezien in het ontbreken van de
veiligheidsvoorzieningen en het onveilig gebruiken of onvoldoende
onderhoud.

WAT GING MEESTAL GOED / FOUT
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GEDRAG OP DE BOUWPLAATS
Het gedrag van medewerkers is één van de laatste factoren die
bepaalt of een onveilige situatie wordt betreden of gecreëerd. Daarin
zien we twee dingen nog regelmatig voorkomen. Allereerst vergeet 1
op de 5 bouwplaatsmedewerkers een LMRA uit te voeren. Daarnaast
vergeet meer dan 1 op de 10 om werkplekbeveiliging aan te brengen.
Positief is dat in de regel de communicatie over veiligheid vanuit de
werkgever als goed wordt beoordeeld. Nu is de uitdaging nog om ook
te zorgen dat medewerkers worden gestimuleerd om veilig te werken.

WAT GING MEESTAL GOED / FOUT
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WERKEN OP VLOEREN & DAKEN
Werken op vloeren en daken blijft een gevaarlijke activiteit. De
locaties waren in de regel goed belastbaar en bereikbaar. Ondanks
dat ontbrak nog in 1 op de 4 keer de randbeveiliging of waren
bouwplaatsmedewerkers aan het werk zonder valvoorzieningen (bijna
1 op de 5). Daardoor was het nog geregeld mogelijk dat medewerkers
konden vallen van hoogte.
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TOEPASSEN VAN STEIGERS
WAT GING MEESTAL GOED

Bij bijna 1 op de 8 beoordeelde steigers was er sprake van (potentieel)
onveilige situaties. Deze situaties hadden te maken met ontbreken
van of onveilige werkvloeren, verankeringen of diagonalen die
ontbraken of onveilig gebruik of onderhoud. Daarnaast was er niet
altijd sprake van veilige montage of demontage.
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Positief om te melden is dat de ondergrond waarop de steigers wordt
opgebouwd in de regel goed is, staanders en liggers goed zijn
bevestigd en de bereikbaarheid van de werkplaats ook in de regel
veilig is. Ook het ontwerp dat aan de steiger ten grondslag ligt is in de
regel goed uitgevoerd.
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3. KEURINGEN
Door de adviseurs van Aboma werden in 2020 veel arbeidsmiddelen
gekeurd of onder supervisie van een adviseur door een vakman zelf
gekeurd. Deze keuringen werden, net zoals de bouwplaatsbezoeken,
digitaal opgeslagen, waardoor het mogelijk was om hier trends en
statistieken uit te genereren.
In het algemeen valt op dat er weinig arbeidsmiddelen afgekeurd
worden. In slechts 5 procent van de gevallen kwam een arbeidsmiddel
niet door de keuring. In alle andere gevallen was er sprake van een
veilige machine of arbeidsmiddel. Kanttekening hierbij is dat 13
procent pas werd goedgekeurd na reparatie. Dit betekent dat we in de
regel in de sector gebruik kunnen maken van geschikte technische
hulpmiddelen, mits er voldoende en regelmatig wordt gekeurd en
gerepareerd.
Kleine arbeidsmiddelen zoals ladders en trappen, die worden
aangeboden voor keuring of zelf worden gekeurd, zijn in de regel in
orde. Ook harnasgordels zijn over het algemeen veilig en worden in
de regel weinig afgekeurd. Bij groot materieel zien we een wisselend
beeld en zijn veel reparaties nodig om uiteindelijk goedkeuring te
krijgen.
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ALGEMEEN GOEDGEKEURD
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4. SAFETY CULTURE LADDER
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Sinds de Safety Culture Ladder is omarmd door de Governance Code
Bouw wordt de bouwsector flink in beweging gezet. De focus moet
naast de techniek en organisatie steeds meer liggen op
veiligheidscultuur en -gedrag binnen organisaties en haar ketens. Een
goede ontwikkeling, naast de technische en organisatorische
verbeteringen die nog altijd worden gezocht en doorgevoerd.
Op basis van de uitgevoerde Safety Culture Ladder audits bij zowel
kleine, middelgrote als grote bouwbedrijven valt op dat er ondertussen
stevig werk wordt gemaakt om de veiligheidscultuur te verbeteren. 75
procent van de geauditeerde bedrijven, die al serieus omgaat met
veiligheid en gezondheid van medewerkers, kwam uit op trede 3. De
bedrijven die dit niet haalden (4 procent) zaten meestal net onder de
grens en hebben met kleine verbetermogelijkheden de kans om snel
deze stap te maken. 21 procent van de geauditeerde bedrijven is al
verder ontwikkeld en gecertificeerd op trede 4.
Uit de audits blijkt dat er voornamelijk verbetermogelijkheden liggen
bij het (door)ontwikkelen van veiligheidsleiderschap en het
gebruikmaken en leren van gegevens door middel van interne
gegevens, maar ook van bijvoorbeeld branche-informatie en
uitwisseling.
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5. OM AAN TE WERKEN IN 2021
Op basis van de bouwplaatsbezoeken, keuringen en de Safety
Culture Ladder audits zijn de volgende thema’s te benoemen om het
komend jaar aan te werken om de bouw veiliger en gezonder te
maken:

ADVIESPUNTEN

1

2

3

CONTROLEER
REGELMATIG
(ROL)STEIGERVLOEREN
EN LEUNINGEN

ZORG VOOR LADDERS
EN TRAPPEN MET
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

MAAK WERK VAN
STOFAFZUIGING

4

5

6

ZORG VOOR
RANDBEVEILIGING BIJ
HET WERKEN OP
VLOEREN EN DAKEN

ZORG DAT DE
AANWEZIGE EN
GEKEURDE
ARBEIDSMIDDELEN
GEBRUIKT WORDEN

HEB AANDACHT VOOR
EN STIMULEER VEILIG
GEDRAG, OOK BIJ
LEIDINGGEVENDEN

Pagina 11 van 12

COLOFON
Aan de samenstelling en inhoud van deze publicatie is de uiterste zorg
besteed. Aboma bv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of
indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen
geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan
de inhoud van deze publicatie.
Het is - met bronvermelding - toegestaan om informatie van deze
uitgave over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik. In geval van
gebruik op internet of andere media is tevens bronvermelding
verplicht.
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