
Versie: 03-11-2020 Kam-adviseur Hoogeveen Pagina 1 van 6 

Selfassessment Veiligheidsladder trede 4 

Versie: 03-11-2020 

Uitgevoerd door: 

Kam-adviseur Hoogeveen 

Tinus Schonewille (HVK) 



Versie: 03-11-2020 Kam-adviseur Hoogeveen Pagina 2 van 6 

Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

2. Actieplan .......................................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versie: 03-11-2020 Kam-adviseur Hoogeveen Pagina 3 van 6 

Voorwoord 
 

Een heel groot deel hebben van de opdrachtgevers stellen per 1 januari 2022 als eis de Governance 
Code Veiligheid voor de bouw. In bestekken en contracten wordt dat VIA genoemd, ‘Veiligheid in 
Aanbestedingen’ 

Deze opdrachtgevers zijn oa. Rijksvastgoed, Prorail, Rijkswaterstaat en aannemers zoals Heijmans, 
Dura Vermeer enz. De deelnemers zijn te vinden op de site https://gc-veiligheid.nl/onderschrijvers 

Als instrument wordt de Veiligheidsladder gebruikt. De veiligheidsladder meet de veiligheidscultuur 
van de organisatie 

 

Alle aangesloten partijen gaan zich certificeren, opdrachtnemers maar ook opdrachtgevers. De 
invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2021 is 
trede 2 vereist, vanaf 2024 trede 3. 

De veiligheidsladder toetst de volgende onderdelen: 

• Leiderschap en betrokkenheid 
• Beleid en strategie 
• Organisatie en opdrachtnemers 
• Werkplek en procedures 
• Afwijking en communicatie 
• Audits en statistieken 

 

 

 

 

 

https://gc-veiligheid.nl/onderschrijvers
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1. Inleiding 
Van de Bunt Projecten b.v. is een straatmakersbedrijf met ca. 10 eigen medewerkers en ca. 10 
inleners bestaande uit zzp-ers, uitzendkrachten of collegiale inleen. Veiligheid en gezondheid is bij 
haar een speerpunt. Vanaf haar oprichting in 2018 heeft zij een contract met Kam-adviseur 
Hoogeveen, een Hogere Veiligheidskundige, om haar te ondersteunen met het V&G beleid. Om ook 
naar de buitenwereld te tonen dat V&G haar zeer aan het hart gaat, is haar doel om Trede 5 van de 
ladder te halen. Kam-adviseur Hoogeveen heeft een assessment gedaan en zij behaalt inderdaad nog 
tekort voor trede 5. Daarvoor is er nog meer samenwerking nodig met bedrijven in de branche en 
met de hoofdaannemers. Omdat het bedrijf nog zo jong is zijn er nog geen historische feiten van 
betekenis. Er hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Dan wordt het lastig om te antwoorden hoe 
gehandeld wordt bij ongevallen. Daarvoor is in deze audit teruggegrepen op beschreven procedures.  

In de navolgende hoofdstukken vindt u een actieplan om tot verbetering te komen en de uitvoering 
van de assessment onderdelen. 

Als conclusie kunnen we trekken dat Trede 4 ruimschoots wordt behaald. Ten aanzien van de 
assessment uitgevoerd in maart 2020 zijn er vorderingen gemaakt op alle treden. Er is echter nog 
ruimte voor verbetering. 
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2. Actieplan 
T3.2.4.11 Er moeten duidelijke doelen worden gesteld. SMART en PDCA 
T3.2.4.12 Maak een planning en een monitoringsysteem. Gebruik daarvoor ISO9001 
T4.2.4.11 Houd een medewerkerstevredenheidsonderzoek  
T4-5.12.35 Er worden wel incidenten gemeld, te weinig. Meer incidentmeldingen. 
T4-5.15.45 Wim en Andries moeten veel meer werkplekinspecties uitvoeren.  
T5-4.10.24 Het management beoordeelt de effectiviteit van V&G-methoden en technieken 

samen met de branche. 
Criterium: Het management beoordeelt systematisch met branchepartijen de 
effectiviteit van bestaande methoden en technieken voor bewust veilig werken 
aan de hand van evaluatierapporten. 

T5-4.11.27 (Operationele) Medewerkers zelf doen verbetervoorstellen voor V&G-
procedures. 
Criterium: (Operationele) Medewerkers doen zelf verbetervoorstellen voor 
V&G-procedures en zijn betrokken bij de uitwerking ervan. 

T5.5.14.33 De directie deelt incidenten met de branche. 
Criterium: De directie deelt incidenten en effectief gebleken maatregelen actief 
met de branche. 

T5.5.14.34 De directie onderzoekt (potentieel) ernstige ongevallen samen met de branche. 
Criterium: De directie rapporteert ernstige ongevallen gezamenlijk met 
branchegenoten naar alle stakeholders. 

T5.5.15.35 Criterium E: Elke eerstelijnsmanager voert regelmatig een V&G-inspectie 
werkomgeving uit op een project, waar hij/zij niet direct bij betrokken is. 

T5.5.15.36 (Operationele) Medewerkers voeren zelf V&G-inspecties werkomgeving uit. 
Criterium: (Operationele) Medewerkers voeren dagelijks zelf V&G-inspecties 
werkomgeving uit en rapporteren deze. 

T5.5.15.37 Het management werkt samen met de branche aan structurele verbetering 
V&G-inspecties. 
Criterium: De directie werkt samen met de branche om de effectiviteit van 
V&G-inspecties werkomgeving te verbeteren. 

T5.5.16.39 
 

(Operationele) Medewerkers zijn zelf actief bij de uitvoering van V&G-
overlegmomenten. 
Criterium: (Operationele) Medewerkers vervullen regelmatig een leidende rol 
in V&G-overlegmomenten. 

T5.6.17.40 
 

De directie voert V&G-gedragsaudits uit met de branche. 
Criterium: De directie laat regelmatig vanuit de branche V&G-gedragsaudits 
uitvoeren in het bedrijf. 

T5.6.17.41 
 

Het management past meerdere V&G-reviewmethoden  toe voor V&G-
gedragsmetingen. 
Criterium: De directie past andere reviewmethoden toe naast audits, om de 
naleving van V&G-gedrag te toetsen. 

T5.6.17.42 
 

Het management gebruikt systematisch exitinterviews om V&G-
verbeterpunten te identificeren. 
Criterium: Het management legt exitinterviews van vertrekkende 
(operationele) medewerkers en managers vast. 

T5.6.18.44 
 

De directie verbetert samen met de branche de gezamenlijke prestatie-
indicatoren. 
Criterium: De directie werkt samen met de branche aan het verbeteren van de 
gezamenlijke prestatie-indicatoren voor V&G gedrag. 
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Uitvoering van deze actieplannen leidt er toe dat er een verdieping plaats vindt van het bewustzijn 
en dat de organisatie steviger op Trede 4 staat en wellicht in de nabije toekomst zelfs Trede 5 kan 
betreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T51 Leiderschap en betrokkenheid
T2-1.1.1 De directie overlegt over het V&G-beleid. 

Criterium: De directie overlegt regelmatig met (operationele) medewerkers 
over het V&G-beleid naar aanleiding van (potentieel) ernstige ongevallen.

De onderneming houdt toolboxgesprekken met de medewerkers. 
Onderwerpen zijn (bijna) ongevallen in het bedrijf of in de branche of actuele 
veiligheidsonderwerpen welke in de branche spelen. 200

T3-1.1.1 De directie bespreekt V&G-doelstellingen en speerpunten.
Criterium: De directie bespreekt regelmatig doelstellingen, speerpunten, 
voortgang en resultaten van V&G met managers.

In vrijwel ieder werkoverleg komen V&G doelstellingen aan de orde. De 
voortgang wordt bewaakt door werkplekinpecties en interviews met 
medewerkers en medewerkers van onderaannemers. 200

De directie bespreekt V&G regelmatig met vertegenwoordigers van de 
branche.
Criterium A: De directie heeft bijeenkomsten met vertegenwoordigers van 
de branche.

Er is veel overleg met hoofdaannemers  zoals Heijmans en Oosterhof 
Holman. Hoe het beter te doen en waar op te letten. Ook deze 
hoofdaannemers vinden het belangrijk met partners samen te werken die 
arbeidsveiligheid op een project als een gezamenlijke opgave zien.

80

Criterium B: De directie bespreekt in ieder geval ongevallen en V&G-
gedragsonderwerpen met de branche.

Er zijn gesprekken en mailverkeer over geconstateerde onveilige situaties (A6 
Heijmans). Het levert geen gevaar op voor de eigen medewerkers maar wel 
voor omstanders. Dat wordt besproken op het project met de 
projectverantwoordelijken.

120

T5-1.1.1 De directie integreert haar V&G-beleid met die van de branche.
Criterium: De directie integreert haar V&G-beleid met die van alle (in)direct 
betrokken parttijen waarmee structureel wordt samengewerkt.

De directie integreert in haar V&G beleid de CROW publicaties 324 
(straatwerk) 96A en 96 B (verkeersafzettingen) en de A bladen. Bovendien 
wordt aandacht besteedt aan de omgeving waarin zij opereert. Zij neemt 
kennis van en neemt deel aan het V&G plan van de hoofdaannemer en geeft 
er duiding aan in haar eigen V&G plan. Bijvoorbeeld rijroutes (rijroutes 
dumpers A6) . Bewijsvoering A1 Heijmans, A6 Heijmans, Abbink PP station 
Zwolle.

200

De directie werkt samen met (operationele) medewerkers aan verbetering 
van het V&G-beleid.
Criterium A: De directie bespreekt regelmatig met een adviserend orgaan 
van (operationele) medewerkers het V&G-beleid.

Naast professionele bijstand van een HVK en een jurist gespecialiseerd in 
arbeidsrecht en aanbestedingsrecht kunnen medewerkers altijd advies 
uitbrengen aan de leidinggevenden. De HVK vraagt tijdens werkplek-
inspecties nadrukkelijk na de zienswijze van de operationele medewerkers en 
of zij nog verbetermogelijkheden zien.

80

Criterium B: Het adviserend orgaan draagt bij aan de verbetering van 
gewenst V&G-gedrag. Dit adviserend orgaan richt zich vooral op het 
realiseren van concrete V&G-verbeteracties.

Het adviesorgaan bestaat uit de directie, HVK en genoemde jurist. Adviezen 
worden op 2 wijzen gecommuniceerd: 1. digitale toolbox; 2 Overleg op het 
werk door de directie en/of HVK.

120

De directie gaat in gesprek met de (operationele) medewerkers over V&G.
Criterium A: De directie overlegt regelmatig met (operationele) 
medewerkers over V&G.

Er worden start-werk overleggen gevoerd met de medewerkers waarbij V&G 
de hoogste prioriteit heeft. Er worden toolboxmeetingen gehouden met 
aansprekende onderwerpen. V&G plannen en straatwerkplan worden met 
alle betrokken doorgesproken.

80

Criterium B: Het overleg met (operationele) medewerkers omvat in ieder 
geval V&G-incidenten en V&G-gedragsonderwerpen.

Incidenten en ongevallen worden genanalyseerd. Daar wordt een toolbox 
van gemaakt en met elkaar besproken. 120

T5-1.1.2 Het management plant V&G activiteiten in projecten samen met 
branchepartijen.
Criterium: Het uitvoerend management gebruikt in projecten geïntegreerde 
V&G-plannen.

Straatwerkplannen en deel V&G plannen maken deel uit van het totale V&G 
plan. Het V&G plan van de hoofdaannemer is leidend. De directie toetst of 
haar deelplan ook daarin is meegenomen. Is dat niet het geval dan neemt zij 
contact op met de V&G coördinator van de hoofdaannemer.

200

Het management communiceert over V&G volgens een vaste structuur.
Criterium A: Het management organiseert V&G-overleg en bespreekt op 
alle niveaus V&G-kwesties met (operationele) medewerkers.

Er zijn 3 overlegvormen: 1. dageijks werkoverleg waar ook V&G besproken 
wordt; 2. Toolboxmeetings, waar een actueel onderwerp besproken wordt 
maar wat ook als kapstok voor V&G overleg wordt gebruikt;3 er vindt 2x per 
jaar (bouwvak en kerst) een V&G overleg plaats met alle medewerkers 
volgens een agenda wat ook genotuleerd wordt.

80

Criterium B: Het overleg vindt plaats volgens een afgesproken en 
vastgelegde regelmaat.

Dagelijks werkoverleg. Maandelijkse toolboxmeeting 40

Criterium C: In het overleg komen in ieder geval aan de orde: V&G-
gedragsdoelstellingen, behaalde resultaten, (ernstige) ongevallen en 
knelpunten.

Toolboxmeetingen en de halfjaarlijkse overleggen. De directiebeoordeling 
VCA* wordt gedeeld met alle medewerkers en inleners. 80

T4-1.1.3 Managers nemen actief deel aan V&G-overleg van (operationele) 
medewerkers.
Criterium: Elke manager neemt regelmatig actief deel aan een V&G-
overlegmoment van (operationele) medewerkers.

In ieder overleg wordt gevraagd om mee te denken en verbetermaatregelen 
aan te dragen. Dat is al onderdeel van het startwerk-overleg. Alle managers 
zijn betrokken en werken deels zelf mee. Bewijsvoering meerdere locaties A1, 
A6, Zwolle e.a. klusjes

200

1.2 Medewerkers betrokkenheid
T2-1.1.2 De directie communiceert duidelijk over het gewenste V&G-gedrag.

Criterium: De directie heeft regels beschikbaar voor gewenst V&G-gedrag 
ingevoerd.

Er is een goed gedocumenteerd informatieboekje met de meest bekende 
risico's en maatregelen.

150

T3-1.2.4 De directie bevordert actief gewenst V&G-gedrag.
Criterium: De directie voert regelmatig acties uit, gericht op het bereiken 
van gewenst (persoonlijk) V&G-gedrag.

De werkplekinspecties door de HVK betreft overwegend toetsting van het 
veiligheidsbewustzijn door interviewen van alle medewerkers. Uit deze 
interviews en de observaties worden de ondewerpen voor de toolboxen 
bepaald en eventueel de nodige maatregelen getroffen

150

T4-1.2.4 Het management stimuleert (operationele) medewerkers verbeterideeën aan 
te dragen.
Criterium: Het management daagt (operationele) medewerkers continu uit 
om verbeterideeën aan te dragen en faciliteert dit.

De medewerkers worden gevraagd mee te denken met verbeteringen, 
innovaties en het melden van onveilige situaties en onveilig gedrag. De 
medewerker die daar in een maand de grootste bijdrage levert ontvangt een 
kadobon van 20,-. Iedere maand staat de teller weer op nul en is de 
'competetie' weer open. Dat geldt ook voor zzp-ers en ingeleend personeel.

150

T5-1.2.3 (Operationele) Medewerkers wisselen onderling ervaringen uit.
Criterium: (Operationele) Medewerkers wisselen leerpunten, kennis en 
ervaringen (best-practices) onderling uit. 

Er wordt continu gerouleerd op de projecten. Daarbij is de leidinggevende de 
mentor van medewerkers die minder competent zijn. Het doel is om de 
competenties op het gebied van vakkennis en veiligheid voortdurend op een 
hoger peil te brengen. Gezien: taakroulatie  A1 Deventer.

150

T2-1.2.3 Het management ziet toe op naleving van gedragsregels.
Criterium: Het management controleert steekproefsgewijs, meestal na een 
ernstig ongeval, of medewerkers zich houden aan de regels.

Het management legt de nadruk op preventie en voorlichting. Bij 
overtredingen van de bedrijfsregels worden er sancties opgelegd. Deze 
sancties zijn vermeld in het informatieboekje.

150

T3-1.2.5 Het management observeert en bespreekt houding en gedrag van 
medewerkers.
Criterium: Het management voert gerichte gedragsobservaties uit. 

Het management bevindt zich dagelijks op de werkvloer en heeft een hoog 
veiligheidsbewustzijn. Dat wordt gedeeld met de medewerkers. 
Medewerkers worden gewezen op gevaarlijke situaties en gevaarlijk gedrag 150

T4-1.2.5 Het management stimuleert dat medewerkers elkaar aanspreken op V&G-
gedrag.
Criterium: Het management betrekt medewerkers actief bij observaties. 

Er wordt gebruik gemaakt van een HVK om veiligheidsrondes te doen. Eén 
bijkomende taak van de HVK is om het gesprek aan te gaan met de 
medewerkers en te stimuleren mee te denken over gedrag en risico's. In een 
volgende fase zullen zij ook zelf werkplekinspecties uitvoeren.

150

T5-1.2.4 (Operationele) Medewerkers evalueren zelf V&G uitkomsten en -gedrag.
Criterium: (Operationele) Medewerkers evalueren zelf de V&G-
(gedrags)aspecten van de uitgevoerde activiteiten en melden eventuele 
problemen of knelpunten. 

De HVK-er evalueert samen met de medewerkers op het project de risico's en 
de afweging die daarop gemaakt wordt. Dat wordt vastgelegd in de 
werkplekinspecties. Deze evaluatie maakt deel uit van de werkplek-
inspecties.

150

T3-1.1.3

T4-1.1.1

T3-1.1.2

T4-1.1.2
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T51 Leiderschap en betrokkenheid
T2-1.2.4 (Operationele) Medewerkers denken zelf na over risico’s.

Criterium: (Operationele) Medewerkers passen een risicobeoordeling toe 
kort voor aanvang van hun werkzaamheden.

De medewerkers voeren een LMRA uit. Uit observaties en interviews blijkt 
dat de medewerkers risico's wegen en maatregelen treffen om deze te 
beperken.

150

T3-1.2.6 (Operationele) Medewerkers melden risico’s.
Criterium: (Operationele) Medewerkers melden geconstateerde risico’s na 
het toepassen van een risicobeoordeling kort voor aanvang van hun 
werkzaamheden.

De medewerkers lossen gevaarlijke situaties zelf op indien ze daar de 
mogelijkheid toe hebben. Zo niet, dan wordt er een melding gemaakt bij een 
leidinggevende. Registraties worden door de leidinggevende in de meldingen 
app gezet.

150

T4-1.2.6 (Operationele) medewerkers zorgen zelf voor goede V&G-omstandigheden.
Criterium: (Operationele) Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid 
voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. 

Dat gebeurt zeker. Indien mogelijk verbeteren de medewerkers zelf onveilige 
situaties. Indien ze daar niet toe in staat of bevoegd zijn nemen ze contact 
op met de leidinggevende. 

150

T5-1.2.5 (Operationele) Medewerkers hebben een actieve rol in V&G-communicatie.
Criterium: (Operationele) Medewerkers hebben in de eigen werkomgeving 
collega’s als V&G-aanspreekpunten aangewezen.

Op ieder project is er iemand aanwezig die verantwoordelijk is voor de 
veiligheidsissues. In de meeste gevallen zijn dat de meewerkende directie-
leden (Andries en Wim). Er doen zich ook situaties voor dat er geen 
directielid aanwezig is. Dan wordt een ervaren medewerker aangewezen om 
leiding te nemen en de veiligheidsissues in de gaten te houden

150

T3-1.2.7 (Operationele) Medewerkers evalueren V&G in de dagelijkse praktijk.
Criterium: (Operationele) Medewerkers evalueren met hun managers 
regelmatig V&G in de praktijk.

De evaluatie vindt vrijwel dagelijks plaats tijdens het werkoverleg en in de 
pauzes. Dat gebeurt informeel en zonder registratie. Tijdens toolboxmeetings 
en werkplekinspecties zijn er formele overlegmomenten 150

T4-1.2.7 (Operationele) Medewerkers geven terugkoppeling aan elkaar over V&G-
gedrag en naleving.
Criterium: (Operationele) Medewerkers bespreken rapportages over V&G-
gedrag en naleving met elkaar. 

Toolboxmeetings en resultaten van de werkplekinspecties worden met elkaar 
besproken tijdens rondgangen en werkplekinspecties. Indien er een TRA 
gemaakt is van een bijzonder risico wordt dat besproken en geregistreerd 
voor aanvang van de werkzaamheden.

150

1.3 Prestatiebeloning
De directie bestraft ongewenst V&G-gedrag. 
Criterium A: De directie heeft een beleid ingevoerd voor sanctioneren van 
ongewenst V&G-gedrag.

Het sanctiebeleid maakt deel uit van het informatieboekje dat elke 
medewerker heeft ontvangen. Ongewenst V&G gedrag is nadrukkelijk 
benoemd en gesanctioneerd.

60

Criterium B:  Management past sancties consequent toe conform het 
formele beleid.

Dat is tot nu toe nog niet aan de orde geweest. 90

T3-1.3.8 De directie beloont medewerkers voor goede V&G-prestaties.
Criterium A: De directie past een beloningssysteem toe voor medewerkers 
op basis van hun persoonlijke V&G-prestaties.

De medewerker die beste V&G prestatie levert kan een kadobon verdienen 
van 20,-. Dat betreft het melden van gevaarlijke situaties en handelingen op 
het project. Ook van andere partijen. Het doen van verbetervoorstellen. Dat 
wordt maandelijks gedaan. 'medewerker van de maand'.

75

Criterium B: De directie weegt bij promoties de V&G-prestaties mee. V&G prestaties maken nadrukkelijk deel uit van de beoordeling van de 
medewerkers 75

T4-1.3.8 De directie beloont positieve V&G-prestaties van opdrachtnemers.
Criterium: De directie past een beloningssysteem toe voor opdrachtnemers 
voor bijzondere V&G-prestaties.

Heijmans werkt graag samen met Van de Bunt omdat zij zich onderscheiden 
op V&G gebied. Daarmee accepteert Heijmans een andere werkwijze en een 
hogere prijs.

150

T5-1.3.6 De directie integreert V&G volledig in beoordelings- en beloningssystemen. 
Criterium: De directie heeft V&G geïntegreerd in de beoordelings- en 
beloningssystemen van het bedrijf. Er is geen verschil meer tussen eigen 
personeel en die van (onder)opdrachtnemers.

Naast de eigen medewerkers worden ook onderaannemers en zzp-ers 
beoordeeld op basis van een checklist 'onderaannemers'.  V&G maakt een 
integraal onderdeel uit van de totale beoordeling.

120

De directie stimuleert en beloont uitzonderlijke V&G-prestaties.
Criterium A: De directie past een systeem toe voor beoordeling van de 
beste V&G-prestatie.

Op de personeelsbeoordelingformulier en de beoordeling onderaannemers 
zijn duidelijke selectiecriteria geformuleerd. 90

Criterium B: De directie past een beloningssysteem toe voor het beste V&G-
verbeteridee.

Iedere betrokkene, directielid, medewerker, medewerker onderaannemer 
wordt meegenomen in de beoordeling. De persoon met de beste V&G 
prestatie ontvangt een kadobon van 20,-  Dat is een maandelijkse cyclus.

60

Het management neemt actie bij overtredingen van gedragsregels. 
Criterium A: Het management beschikt over een registratiesysteem voor 
overtredingen van gedragsregels.

Leidinggevenden houden registraties bij en melden dat bij de 
Kamcoördinator. De registraties worden in het personeelsdossier bewaard. In 
het informatieboekje zijn de sanctiemaatregelen benoemd. De medewerkers 
worden getoetst op het bestaan en de toepassing van de sancties. Tot 
dusverre zijn er nog geen sancties nodig geweest.

60

Criterium B: Het management gebruikt deze registraties als input voor 
beoordelings- en/of functioneringsgesprekken.

In de beoordelingen worden registraties meegenomen als input 60

Criterium C: Het management beschikt over procedures voor het nemen 
van maatregelen.

Zie het sanctiebeleid.
30

Behaalde score 800 2450 3800 4770
Max te behalen: 800 2450 3800 4800
Eis % 70% 70% 75% 75%

Behaalde % 100% 100% 100% 99%

Leiderschap en betrokkenheid

T2-1.3.5

T3-1.3.9

T3-1.3.10
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T5
2.1 Veroorzakers ongevallen
T2-2.4.6 De directie stuurt op V&G-gedrag dat in het verleden oorzaak is geweest van 

(potentieel) ernstige ongevallen.
Criterium: De directie kent het V&G-gedrag dat de oorzaak is geweest van 
(potentieel) ernstige ongevallen en heeft een plan van aanpak om dit 
ongewenst V&G-gedrag tegen te gaan.

Er is een trendanalyse gemaakt van de incidenten die zich hebben 
voorgedaan. Op basis van deze trendanalyse heeft zij een actieplan 2020 
gemaakt. Het actieplan wotdt voortdurend gemonitord door 
leidinggevenden en tijdens werkplekinspecties

100

De directie heeft beleid ten aanzien van V&G-gedrag.
Criterium A: De directie heeft het voor het bedrijf meest gewenste V&G-
gedrag gedefinieerd en uitgesproken.

De directie  heeft haar beleid vastgelegd in een beleidsprogramma. Zij 
onderhoudt het met V&G plannen, straatwerkplannen, toolboxmeetings en 
werkplekinspecties.

60

Criterium B: De directie heeft de stappen om te komen tot het gewenste 
V&G-gedrag op systematische wijze in kaart gebracht en vastgelegd in 
lange termijn doelstellingen.

De lange termijn visie is 0 ongevallen; geen uitstroom door 
arbeidsgerelateerde klachten, V&G bewustwording medewerkers, inleners en 
onderaannemers op een hoog peil, Trede 5 behalen en behouden op de 
Veiligheidsladder

40

T4-2.4.9 De directie integreert V&G-gedrag in de managementcyclus.
Criterium: De directie heeft de lange termijn doelstellingen voor V&G-
gedrag uitgewerkt in een strategisch (meerjaren) bedrijfsactieplan.

De directie heeft haar doelen SMART geformuleerd. Deze worden 6x per jaar 
besproken in een MT overleg. De resultaten worden gedeeld met alle 
medewerkers en andere stakeholders.

100

T5-2.4.7 De directie verbetert V&G-bewustzijn continue in samenwerking met de 
branche.
Criterium: De directie stimuleert en neemt initiatief voor branche brede 
programma’s om V&G-bewustzijn continue te meten en te verbeteren.

Dat doet ze zeker door opdrachtgevers en overheden te wijzen op jun 
verplichtingen en nalatigheid inzake het V&G beleid in 
aanbestedingsprocedures. Gezien: Heijmans, gemeente Hoogeveen, 
arbitrage Gemeente Heerenveen.

100

T3-2.4.12 De directie stuurt verbetering van V&G-gedrag planmatig aan.
Criterium: De directie heeft het managen van V&G-gedrag geïntegreerd in 
de jaarplannen.

Er wordt gewerkt met een jaarplan welke in het MT wordt bewaakt met een 
PDCA . 100

T4-2.4.10 De directie stimuleert het managen van V&G-gedrag door opdrachtnemers.
Criterium: Het strategisch bedrijfsplan voor V&G-gedrag omvat ook 
doelstellingen voor opdrachtnemers.

De directie managed het V&G gedrag van zzp-ers en inleners van 
uitzendbureaus of collegiale inleen.  

100

T5-2.4.8 Het management heeft V&G-gedragsmanagement op alle niveaus in de 
organisatie volledig geïntegreerd. 
Criterium: Alle management niveaus van de organisatie managen actief 
V&G-gedrag.

Er is maar één managementlaag. De directie werkt deels zelf mee.

100

T4-2.4.11 De directie meet V&G-bewustzijn en gedrag.
Criterium: De directie laat regelmatig metingen uitvoeren van het V&G-
bewustzijn.

Iedere werkplekinspectie bestaat ook uit een gedragsonderzoek op basis van 
observaties en interviews. 100

T5-2.4.9 (Operationele) Medewerkers spreken aan op ongewenst V&G-gedrag.
Criterium: (Operationele) Medewerkers spreken regelmatig elkaar, 
managers of andere personen aan op risicovol gedrag en het niet toepassen 
van de juiste beheersmaatregelen. 

Dat gebeurt regelmatig. De medewerkers worden daarin gestimuleerd om 
elkaart te wijzen op risicovolgedrag. Ook medewerkers van hoofdaannemers, 
zzp-ers en inleen worden aangesproken. 100

2.2 Winstgevendheid en continuiteit
De directie heeft de meest bepalende risico’s afgedekt.
Criterium A: De directie heeft V&G-risico’s die de continuïteit van het 
bedrijf in gevaar brengen geïdentificeerd afgedekt en gecommuniceerd 
naar het management.

'De knelpunten zijn benoemd in de directiebeoordeling. Er is een actieplan 
opgenomen in de directiebeoordeling. De directie is bereid om op ieder 
moment indien het nodig mocht zij investeringen of kosten te maken 40

Criterium B: De directie heeft een plan om deze risico’s te beheersen. Een plan van aanpak maakt deel uit van de directiebeoordeling 60

T3-2.5.13 De directie stelt budget ter beschikking voor V&G.
Criterium: Het management heeft de in een jaarplan opgenomen V&G-
activiteiten voorzien van bijbehorende budgetten.

dat betreft inschakeling van de HVK (abonnement), VCA diploma's en BHV 
herhalingen. 100

T4-2.5.12 De directie beslist over V&G-zaken op basis van proactieve kosten-, baten- en 
effectanalyses.
Criterium: De directie ontvangt gevraagd en ongevraagd analyses en 
rapportage over belangrijke V&G-zaken.

Zij heeft een contract met de HVK die regelmatig zaken toetst en 
werkplekinspecties uitvoert. De organisatie vraagt regelmatig advies en 
ontvangt ook ongevraagd advies. 100

T5-2.5.10 De directie kiest stelselmatig voor het hoogste V&G-niveau.
Criterium: De directie schrijft maatregelen voor met het hoogste V&G-
niveau en investeert om werkmethoden steeds veiliger en gezonder te 
maken.

Dat is zeker. De directie doet er alles aan om het hoogste V&G niveau te 
behalen. Zij neemt daar een voortrekkersrol in en investereert daar ook in 
(Sijnja) 100

De directie grijpt in als blijkt dat V&G niet gegarandeerd kan worden binnen 
budget.
Criterium A: Het management escaleert naar de directie als blijkt dat V&G 
niet gegarandeerd kan worden binnen het gemandateerde budget.

Management en directie zijn hetzelfde. De bedrijfsleiding zal nooit concessies 
doen ten opzichte van V&G maatregelen. 

40

Criterium B: De directie neemt maatregelen om V&G-problemen op te 
lossen.

 Indien er aanvullende middelen nodig zijn dan wordt dat geregeld. 60

Het management plant V&G-kosten en investeringen proactief.
Criterium A: Het management plant de V&G-activiteiten proactief op basis 
van een kosten-baten analyse.

De directie maakt kostenberekeningen en houdt daarmee rekening met de 
belastbaarheid van de medewerkers. Zij investeert in maatregelen die de 
belasting van de medewerkers beperken. 

40

Criterium B: Het management neemt in aanbiedingen de benodigde V&G-
voorzieningen en de daarbij behorende kosten zichtbaar op.

De V&G voorzieningen worden waar het bestek het vraagt aantoonbaar 
gemaakt. Daarvoor wordt een TRA gemaakt. Kosten zijn ondergeschikt indien 
het risico naar een aanvaardbaar niveau is gebracht  (Kinney en Wiruth , 
niveau 1 en/of 2)

60

T5-2.5.11 Het management neemt V&G integraal op in de bedrijfsvoering.
Criterium: De directie heeft V&G geïntegreerd in alle primaire 
bedrijfsprocessen.

V&G leeft sterk onder het management en de medewerkers. Dat komt naar 
voren uit gesprekken met de medewerkers. 100

T4-2.5.14 Het management grijpt zelf in als blijkt dat V&G niet gegarandeerd kan 
worden binnen budget.
Criterium: Management beschikt over voldoende mandaat en regelruimte 
om V&G-problemen zelfstandig op te lossen.

Management en directie zijn hetzelfde. De bedrijfsleiding zal nooit concessies 
doen ten opzichte van V&G maatregelen. 

100

T5-2.5.12 (Operationele) Medewerkers nemen zelf maatregelen om het hoogste V&G-
niveau te garanderen.
Criterium: (Operationele) Medewerkers denken zelf na over de juiste 
maatregelen en kunnen zelf acties nemen om het hoogst passende V&G-
niveau te garanderen. 

Operationele medewerkers weten en worden erop gewezen dat ze zelf ook 
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en gezondheid en dat ze actief 
acties mogen ondernemen omdat te waarborgen. Alle operationele 
medewerkers weten dat ze zichzelf of anderen niet in gevaar mogen 
brengen.

100

Behaalde score 200 600 1200 1800
Max te behalen: 200 600 1200 1800
Eis % 70% 70% 75% 75%

Behaalde % 100% 100% 100% 100%

2 Beleid en strategie

Beleid en strategie

T3-2.5.14

T4-2.5.13

T2-2.5.7

T3-2.4.11
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T5
3.6 Opdrachtnemers
T2-3.6.8 Het management selecteert opdrachtnemers mede op hun V&G-prestaties.

Criterium: Het management gebruikt actuele V&G-prestaties als 
uitsluitingscriteria voor opdrachtnemers.

Er zijn 2 typen opdrachtgevers: hoofdaannemers en onderaannemers. De 
risico's en maatregelen zijn benoemd in het handboek.

150

T3-3.6.15 Het management stemt het V&G managementsysteem af met 
opdrachtnemers.
Criterium: Het management stemt het eigen V&G-managementsysteem af 
met dat van de meest bepalende opdrachtnemers. 

Ons eigen V&G plan wordt aangeboden aan de directie/projectleiding. In een 
eerste bouwteamoverleg wordt ons deel V&G plan besproken t.o.v. het 
integrale V&G plan en bepaald waar extra risico's zijn en welke maatregelen 
moeten worden getroffen.

150

T4-3.6.15 Het management stemt op alle relevante niveaus V&G-verbeteracties af met 
opdrachtnemers.
Criterium: Het management heeft regelmatig overleg met de meest 
bepalende opdrachtnemers op alle relevante niveaus binnen het bedrijf. 
Daarin worden acties vastgesteld gericht op gewenst V&G gedrag.

Volgens een vaste agenda worden V&G verbeteracties met elkaar afgestemd. 
Gezien werkwijze en documentatie A1 Heijmans.

150

T5-3.6.13 De directie heeft het eigen V&G-managementsysteem geïntegreerd met die 
van haar strategische partners.
Criterium: De directie heeft een hechte, langdurige relatie met haar 
strategische partners, waarbij V&G- middelen, -kennis, en -capaciteiten met 
elkaar zijn geintegreerd. 

Er vindt een zichtbare afstemming  plaats met haar hoofdaanemers waar bij 
veiligheid een gezamenlijk belang is. Haar eigen partners worden bewaakt en 
maken deel uit het managementsysteem van de Bunt 150

T2-3.6.9 Het management toetst de V&G-prestaties van opdrachtnemers.
Criterium: Het management toetst de actuele V&G-prestaties van 
opdrachtnemers regelmatig en systematisch tegen heldere criteria. 

Met werkplekinspecties wordt getoetst of medewerkers van derden zich 
houden aan onze V&G richtlijnen aan de hand van een vastgestelde 
checklist.

150

T3-3.6.16 Het management past een formele selectieprocedure voor opdrachtnemers 
toe waarin V&G is geïntegreerd.
Criterium: Het management selecteert opdrachtnemers op basis van een 
formele selectieprocedure.

Van de Bunt maakt gebruik van onderaannemers waar zij goede ervaringen 
mee heeft. Zij kunnen VCA diploma's overleggen van hun medewerkers en 
zijn bereid zich te conformeren aan de V&G eisen van Van de Bunt. De V&G 
prestaties van de onderaannemersbeoordelingen zijn leidend op een verder 
vervolg van de samenwerking.

150

T4-3.6.16 Het management selecteert en beoordeelt opdrachtnemers op V&G-gedrag.
Criterium: Het management past V&G gedragsbeoordeling toe bij de 
selectie van opdrachtnemers en de beoordeling van opdrachtnemers.

Onderaannemers moeten een positieve beoordeling hebben van minimaal 7.  
Gewenst is  8+. Er worden verbetergesprekken aangegaan. Aannemers die 
negatief zijn beoordeeld komen op een zwarte lijst. 150

T5-3.6.14 Het management maakt samen met de branche V&G-verbeterplannen.
Criterium: Het management neemt gezamenlijk met opdrachtgevers en 
opdrachtnemers initiatieven ter verbetering van V&G. 

Dat doet  ze zeker. Zij neemt het initiatief door partijen te wijzen op 
wettelijke verplichtingen en de CROW324. Samen met o.a. Heijmans werkt ze 
aan verbeterplannen.

150

Het management stelt zeker, dat V&G volledig in de contracten met 
opdrachtnemers is opgenomen.
Criterium A: Het management neemt de relevante V&G afspraken en eisen 
in de contracten met opdrachtnemers op.

Alle inleners en onderaannemers moeten zich conformeren aan het 
bedrijfsreglement.

60

Criterium B: Het management stelt dezelfde V&G-eisen aan 
opdrachtnemers als binnen het eigen bedrijf.

Dat  doet ze zeker. Zie bedrijfsreglement. In de werkplekinspecties is dat 
duidelijk zichtbaar. 90

T4-3.6.17 Het management neemt V&G-knelpunten en verbeteringen van 
opdrachtnemers serieus.
Criterium: Het management volgt de door opdrachtnemers aangedragen 
knelpunten en verbeteringen planmatig op.

Indien deze zich voordoen wordt er serieus op ingesprongen.

150

T5-3.6.15 Het management heeft haar V&G-managementsysteem geïntegreerd met die 
van de branche. 
Criterium: Het management heeft de activiteiten van de meest bepalende 
opdrachtgevers en opdrachtnemers in het eigen V&G-managementsysteem 
geïntegreerd. 

Zij conformeert zich aan en werkt mee met het systeem van Heijmans. Alle 
medewerkers. 

150

T3-3.6.18 Het management zorgt ervoor dat ((operationele) medewerkers van) 
opdrachtnemers voldoen aan de V&G-eisen.
Criterium: Het management borgt dat ((operationele) medewerkers van) 
opdrachtnemers, die niet aan de regels voldoen, worden uitgesloten van 
werkzaamheden.

Opdrachtnemers ontvangen bij de contractdocumenten het V&G boekje. Dat 
geldt ook voor ZZp-ers. Indien medewerkers van onderaannemers of ZZP-ers 
zich niet houden aan onze bedrijfsregels worden zij daarop geattendeerd. 
Het niet opvolgen van onze instructies leidt tot beëindiging van de 
overeenkomst en verwijdering van het werk. Medewerkers zonder VCA 
diploma worden geweigerd.

150

3.7 Competentie en training
T2-3.7.10 Het management beschikt over gemandateerd budget voor V&G-training en 

opleiding.
Criterium: Het management heeft een budget voor standaard V&G-
opleidingen en bijscholingen.

De directie heeft tot dusverre geen incidenten waar specifieke training voor 
nodig is. Wel heeft zij een contract met Kam-adviseur om tijdens 
werkplekinspecties toolboxen te verzorgen en (gedrags)trainingen te houden. 100

T3-3.7.19 Het management zorgt ervoor dat medewerkers aan de V&G-competenties 
van hun functie voldoen.
Criterium A: Het management heeft voor elke functie en relevante rollen 
de V&G-competentieeisen vastgelegd.

De rollen zijn vastgelegd in het digitaal handboek. De functies zijn vastgelegd 
in het informatieboekje. Leidinggevende beschikken over een VOL-VCA. 
Overige medewerkers minstens een Basis -VCA. De Kamcördinator is een 
Hogere Veiligheidskundige. Trainingen on the job vinden plaats middels 
toolboxmeetings. Er is een opleidingsplan op basis van het 
competentieoverzicht en de Skill matrix.

40

Criterium B: Het management heeft per medewerker vastgelegd in welke 
mate deze aan de V&G-competenties van de functie voldoet.

De V&G compententies zijn vastgelegd in een competentie-overzicht.

60

T4-3.7.18 Het management past regelmatig V&G-beoordelingen toe en ziet toe op 
competentieontwikkeling.
Criterium A: Het management gebruikt V&G-prestaties als een belangrijk 
onderdeel bij de regelmatige beoordeling van competenties.

Medewerkers worden o.a. beoordeeld op hun V&G prestaties. Daarbij wordt 
met een Skill matrix en een scholingsplan bijgehouden waar 
competentieverbetering nodig en mogelijk is. 60

Criterium B: Het management zorgt ervoor dat op basis van deze 
beoordeling persoonlijke ontwikkelplannen worden opgesteld en bewaakt.

Er worden POP s gemaakt.

40

T5-3.7.16 De directie heeft de competenties voor het managen van gewenst V&G-
gedrag vastgesteld.
Criterium: De directie heeft voor elke functie specifieke V&G-competenties 
opgenomen.

Iedere functie heeft een functierie waarin vermeld is wat de V&G risico's en 
maatregelen zijn per functie. Dat omvat o.a kennis en gedrag.

100

T2-3.7.11 Het management organiseert de verplichte V&G- trainingen en opleidingen.
Criterium: Het management zorgt ervoor dat (operationele) medewerkers 
beschikken over de door de opdrachtgevers verplicht gestelde trainingen.

In het digitale handboek Kam-Interactive is een module 'personeel'. In deze 
module worden de kwalificaties van de medewerkers bijgehouden en 
bewaakt op verloopdata. 100

3 Organisatie en opdrachtnemers

T3-3.6.17
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T53 Organisatie en opdrachtnemers
Het management past V&G-praktijkbeoordelingen toe.
Criterium A: Het management voert regelmatig praktijkbeoordelingen uit.

Zowel het management als de HVK voert werkplekinspecties uit en 
beoordeelt daarbij ook de uitvoering en veiligheidsgedrag. 

60

Criterium B: Het management betrekt V&G-deskundigen bij de 
praktijkbeoordelingen.

Zij maakt gebruik van een HVK 40

Het management betrekt medewerkers actief bij het elkaar aanleren van 
gewenst V&G- gedrag.
Criterium A: Het management past 'train the trainer' concepten toe en 
heeft de interne trainers en coaches schriftelijk aangewezen.

Zij gebruikt de HVK met een achtergrond in de GWW om het management te 
trainen zodat zij het gewenste gedrag kunnen overbrengen op de 
medewerkers. 40

Criterium B: Het management heeft de competentie-eisen van trainers en 
coaches vastgelegd.

Deze zijn vastgelegd in de functie Kamcoordinator dat ingevuld wordt door 
de HVK. 60

T5-3.7.17 (Operationele) Medewerkers participeren in het vaststellen van V&G-
competenties.
Criterium: (Operationele) Medewerkers nemen actief deel in het 
vaststellen van de V&G-competenties van (hun) functies.

Alle medewerkers worden uitgenodigd voor een personeelsoverleg. Dat is 
inclusief zzp-ers en medewerkers van onderaannemers. In dit overleg worden 
ook de V&G competenties besproken en met elkaar vastgesteld. 100

T4-3.7.20 Het management borgt de competenties van niet-eigen (operationele) 
medewerkers.
Criterium: Het management past een systeem toe om de niet eigen 
(operationele) medewerkers te beoordelen op V&G en stelt waar nodig 
opleidings- of ontwikkeleisen op.

Alle niet eigen medewerkers moeten een VCA diploma hebben. Dat wordt 
gecheckt. Zij moeten kennis hebben van ons bedrijfsreglement en deze in het 
bezit hebben.  Tijdens werkplekinspecties wordt gecontroleerd in hoeverre 
competenties en gedrag in overeenstemming zijn. In de rapportage van de 
HVK wordt dat gemeld.

100

T5-3.7.18 De directie stemt de V&G-competenties af met de branche.
Criterium: Het management werkt samen met de branche om V&G-
competenties te ontwikkelen en gewenst V&G-gedrag te bevorderen.

Met Heijmans wordt veel samengewerkt. Wederzijds worden 
verbetervoorstellen gedaan. 100

T4-3.7.21 Het management betrekt (operationele) medewerkers bij opleidingen.
Criterium: (Operationele) Medewerkers zijn actief betrokken in het 
ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen en trainingen.

Tijdens beoordelingsgesprekken worden de medewerkers ook gevraagd wat 
hun doelstellingen zijn en waar zij nog graag aan willen werken of een 
opleiding voor willen hebben.

100

T5-3.7.19 (Operationele) Medewerkers beoordelen hun eigen V&G-prestaties.
Criterium: (Operationele) Medewerkers beoordelen periodiek zelf hun V&G-
orestaties als input voor het gesprek met de manager over persoonlijke 
ontwikkeling. 

Voor hun beoordeling ontvangen de medewerkers een beoordelings-
formulier. Zij geven zelf aan wat zij vinden van hun eigen prestaties. Ook 
t.a.v. V&G. In de gezamenlijke beoordeling worden de inzichten besproken. 100

3.8 Afdeling V&G
T2-3.8.12 T2-3.8.12De directie heeft een aparte V&G-afdeling ingericht. 

Criterium A: De directie heeft de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de V&G-afdeling en de V&G-functionarissen 
gedocumenteerd.

Dat is het geval. Zie het organogram, functieomschrijving en contract met de 
HVK.

25

Criterium B: De V&G-afdeling rapporteert aan het management over 
(potentieel) ernstige ongevallen en het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Zie werkplekinspecties en directiebeoordelingen.

25

T3-3.8.21 De manager van de V&G-afdeling rapporteert direct aan (een lid van) de 
directie.
Criterium: De manager van de V&G-afdeling informeert de directie direct 
over V&G prestaties en resultaten.

De HVK rapporteert direct aan de directie. Meestal is dat Gerard.

50

De manager van de V&G-afdeling informeert de directie systematisch over de 
werking van het V&G-systeem. 
Criterium A: De afdeling V&G onderzoekt en rapporteert over de 
effectiviteit van het V&G-systeem.

De HVK informeert zeker en rapporteert ook. Zie directiebeoordeling.

10

Criterium B: De afdeling V&G onderzoekt en rapporteert over de kwaliteit 
van bestaande V&G-activiteiten.

De HVK informeert zeker en rapporteert ook. Zie directiebeoordeling. 15

Criterium C: De afdeling V&G onderzoekt en rapporteert over voorstellen 
om gewenst V&G-gedrag te verbeteren.

De HVK informeert zeker en rapporteert ook. Zie directiebeoordeling. 25

T5-3.8.20 De V&G-afdeling werkt actief samen met de directie.
Criterium: De V&G-afdeling richt zich op de bedrijfsstrategie, 
verbeterinitiatieven en innovatie van de V&G-bedrijfsvoering en -
producten.

De V&G afdeling wordt aangestuurd door de HVK die ook betrokken is bij 
andere bedrijven in en buiten de branche

50

De V&G-afdeling bestaat uit deskundige functionarissen. 
Criterium A: Het management heeft de competenties van alle V&G-
functionarissen vastgelegd.

Dat is vastgelegd in de functieomschrijvingen
20

Criterium B: Alle V&G-functionarissen zijn deskundig. HVK en VOL-VCA 30
T4-3.8.23 Het management maakt actief gebruik van de expertise van V&G-

specialisten.
Criterium: Het management betrekt V&G-specialisten actief in alle 
processen van de bedrijfsvoering.

De HVK wordt bij alle bedrijfsaspecten betrokken en wordt om input 
gevraagd. Zie de ontwikkelingen met de Sijnja en de CROW publicaties.

50

T5-3.8.21 De V&G-afdeling werkt actief samen met de branche.
Criterium: De V&G-afdeling communiceert structureel met de branche over 
V&G en in het bijzonder V&G-gedrag.

Dat is zeker het geval. De HVK heeft een breed netwerk en houdt zich ook i 
andere bedrijven bezig met V&G gedrag. 50

T3-3.8.23 De V&G-afdeling analyseert behaalde V&G-prestaties. 
Criterium: De V&G-afdeling doet een gedegen analyse op basis van in 
rapportages benoemde knelpunten en doet aanbevelingen ter verbetering.

Er wordt incidenten en ongevallen onderzoek ingesteld en geanalyseerd. Er 
wordt zeker rekening gehouden met basisoorzaken. Tot dusverre was het 
nog niet nodig. De HVK heeft ervaring met deze rapportagevorm. 40

T4-3.8.24 V&G-specialisten vervullen een actieve coachende rol binnen de organisatie.
Criterium: V&G-specialisten besteden een belangrijk deel van hun tijd aan 
het ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn bij eigen management en dat 
van opdrachtnemers.

De HVK traint de medewerkers met VCA en maakt de toolboxen in een 
trainingsvorm. Daarbij is er maandelijks overleg'train de trainers' met alle 
leidinggevenden. 40

Behaalde score 550 1490 2480 3430
Max te behalen: 550 1500 2500 3450
Eis % 70% 70% 75% 75%

Behaalde % 100% 99% 99% 99%

Organisatie en opdrachtnemers

T3-3.8.22

T4-3.8.22

T3-3.7.20

T4-3.7.19
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T5
4.9 Werkplanning

Het management beschikt over V&G-plannen.
Criterium A: Het management heeft voor projecten een V&G-plan gemaakt.

Het management heeft V&G plannen en straatwerkplannen. Gezien A1 
Heijmans. 60

Criterium B: Het management past het V&G-plan in de praktijk toe en 
houdt het waar nodig actueel.

Gezien A Heijmans. 90

Het management maakt V&G-plannen aan de hand van bedrijfsstandaarden.
Criterium A: Het management heeft richtlijnen en templates voor het 
opstellen van V&G-plannen.

Zij maakt gebruik van templates voor straatwerkplannen en voor V&G 
plannen.

30

Criterium B: De V&G-plannen worden op basis van een plan-/risicoanalyse 
opgesteld.

Allleen voor extra risico's die niet benoemd zijn in het bedrijfsreglement. Het 
bedrijfsreglement maakt onderdeel uit van het V&G plan. 30

Criterium C: De plan-/risicoanalyses worden effectief naar (operationele) 
medewerkers gecommuniceerd.

dat is aantoonbaar op het registratieblad. Bovendien blijkt uit interviews dat 
zo te zijn. 90

Het management stemt de V&G-plannen in- en extern af.
Criterium A: Het management stemt het opstellen van V&G-plannen af met 
betrokken partijen.

V&G plannen worden afgestemd met de HVK en ter beoordeling naar de 
opdrachtgever gestuurd. Tijdens bouwvergadering komen de issues aan de 
orde.

30

Criterium B: Afwijkingen op de plannen worden met alle (in)direct 
betrokken partijen afgestemd.

Als dat het geval is. 

90

Criterium C: Regelmatig wordt het proces van het opstellen en actualiseren 
van V&G-plannen met betrokken partijen geëvalueerd.

Met betrokken projectleiders en veiligheidskundigen wordt dat geëvalueerd. 30

T5-4.9.22 Het management deelt V&G best practices met de branche.
Criterium: Het management deelt haar best practices met betrekking tot 
V&G-plannen en –activiteiten met de partijen uit de branche.

Dat doet zij met Steggink, Heijmans en Oosterhof Holman
120

T3-4.9.25 Het management houdt V&G-plannen actueel.
Criterium A: Het management houdt V&G-plannen actueel op basis van 
risicoanalyses en voorvallen gedurende de dagelijkse praktijk.

V&G plannen worden geactualiseerd indien niet voorziene risico's worden 
geconstateerd op het werk. 60

Criterium B: Het management communiceert de wijzigingen in de V&G-
plannen effectief naar (operationele) medewerkers.

Indien het van toepassing is dan is dat altijd het geval. 90

T4-4.9.26 Het management betrekt bij het project betrokken partijen bij V&G-kritieke 
activiteiten.
Criterium: Het management organiseert formele startwerkbesprekingen 
waar V&G-kritieke activiteiten met bepalende (in)direct betrokken 
parttijen worden besproken.

Voor aanvang van het werk en liefst nog in de aanbiedingsfase wil zij 
overeenstemmng over hoe met risico's wordet omgegaan. Zij is niet de 
hoofdaannemer en initeert meestal niet de bouwvergadering. Wel zorgt zij 
ervoor dat projectspecifieke zaken op de agenda staan.

150

T5-4.9.23 Het management evalueert belangrijke projecten samen met betrokken 
branchepartijen.
Criterium: Het management voert stelselmatig en systematisch 
werkevaluaties uit met alle betrokken branchepartijen, gericht op 
verbetering van de onderlinge V&G-samenwerking op het project.

Zij evalueert samen met opdrachtgevers en onderaannemers  de 
samenwerking  m.b.t. veiligheid

120

T4-4.9.27 Het management beoordeelt V&G-plannen.
Criterium: Het management beoordeelt aantoonbaar en tijdig de kwaliteit 
van aangeleverde of aan te leveren V&G-documenten.

Zij maakt als onderaannemer zelf deel V&G plannen. Zij beoordeelt deze 
samen met de HVK. 150

T4-4.9.28 Het management heeft werk overschrijdend V&G-overleg met betrokken 
partijen. 
Criterium: Het management heeft regelmatig werk overstijgend overleg 
over veiligheidsbewustzijn op het project met bepalende (in)direct 
betrokken partijen. 

Zij overlegt met gemeenten en met Heijmans op directieniveau. Met name 
toepassing van de CROW richtlijnen.

150

4.10 Werkplekveiligheid
T2-4.10.14 Het management past een standaard set aan V&G-activiteiten toe.

Criterium: Het management heeft een standaard set aan V&G-activiteiten 
gedefinieerd voor werkomgevingen.

Er wordt een generieke werkwijze gehanteerd. De V&G plannen worden 
regelmatig geaudit en indien nodig wordt het format aangepast. 150

T3-4.10.26 Het management past voor elke werkomgeving toegesneden V&G-
maatregelen toe. 
Criterium: Het management stemt de standaard set aan V&G maatregelen 
voor de werkomgeving af op de specifieke werksituatie en vult deze waar 
nodig aan.

De set V&G maatregelen worden afgestemd op het project. De projectrisico's 
die niet benoemd zijn  in de functierie. Risico's en maatregelen worden 
beoordeeld tijdens de audit. 150

(Operationele) Medewerkers kennen de V&G-risico’s en passen de juiste 
beheersmaatregelen toe.
Criterium A: (Operationele) Medewerkers zijn bekend met de risico’s en 
beheersmaatregelen van hun werkzaamheden, hun werkomgeving en hun 
werkmiddelen (materieel, materialen en procedures).

De medewerkers zijn bekend met de generieke V&G risico's en met de 
projectspecifiesek risico's. Zij kennen de omgeving, doen de LMRA en zijn 
bekend met de werking en risico's van de machines. 60

Criterium B: (Operationele) Medewerkers handelen overeenkomstig de 
risico’s en passen de juiste beheersmaatregelen toe.

De medewerkers nemen de voorgeschreven maatregelen. 72

T5-4.10.24 Het management beoordeelt de effectiviteit van V&G-methoden en 
technieken samen met de branche.
Criterium: Het management beoordeelt systematisch met branchepartijen 
de effectiviteit van bestaande methoden en technieken voor bewust veilig 
werken aan de hand van evaluatierapporten.

Dat is nog niet structureel het geval.

0

T3-4.10.27 Het management houdt de standaard set aan V&G maatregelen actueel.
Criterium: Het management past de standaard set aan V&G-activiteiten aan 
naar aanleiding van ernstige voorvallen en of nieuw gesignaleerde risico’s 
in de praktijk.

TRA's, ongevallen en incidenten worden verwerkt in de functierie/projectrie. 
De risico's en te nemen maatregelen worden opgenomen in het V&G plan.

120

Het management eist het toepassen van een standaard set aan V&G-
activiteiten ook van opdrachtnemers.
Criterium A: Het management ziet toe op naleving van een standaard set 
aan V&G-activiteiten voor elke werkomgeving door opdrachtnemers.

Van opdrachtnemers wordt verwacht dat zij  zich houden aan de generieke 
en specifieke richtlijnen.

60

Criterium B: Het management neemt direct en zonder uitzondering 
corrigerende acties richting opdrachtnemers als deze zich niet houden aan 
de minimale V&G-activiteiten.

Zij zal opdrachtaannemers op aanspreken indien zich dat voor zou doen. Dat 
is tot nu toe nog niet het geval geweest. 72

T5-4.10.25 Het management innoveert V&G-methoden en technieken.
Criterium: Het management past regelmatig nieuwe methoden, middelen 
en technieken toe voor veilig(er) en gezond(er) werken.

Het management is continu bezig met verbeteren van machines en 
werkmethodes. 150

T3-4.10.28 Het management beoordeelt regelmatig de werkomgeving op V&G.
Criterium: Management beoordeelt projecten onder andere op orde en 
netheid werkomgevingen, uitvoering, middelen en het consequent 
toepassen van maatregelen voortkomend uit eerdere risicoanalyses.

De bedrijfsleiding alsmede de kamcoördinator (HVK) bezoeken 
onaangekondigd de projecten en maken een werkplekinsepctierapportage 
op basis van observaties en interviews. De checklist wordt geupdate aan de 
risico-analyses.

120

4 Werkplek en procedures

T4-4.10.30

T4-4.10.29

T4-4.9.25

T3-4.9.24

T2-4.9.13
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T54 Werkplek en procedures
T4-4.10.31 Het management borgt de veiligheid van de externe omgeving bij projecten.

Criterium: Het management ziet er op toe dat bij alle projecten V&G-
risico’s voor de omgeving structureel worden beheerst. 

Zij ziet toe dat de afzettingen conform CROW 96A en B worden toegepast. 
Ook als ze onderaannemer is. Met werkplekinspecties wordt dat 
gecontroleerd. 150

4.11 Procedures
T2-4.11.15 Het management zorgt dat voldaan wordt aan de V&G-eisen van de 

opdrachtgevers.
Criterium A: Het management heeft de V&G-eisen van opdrachtgevers 
vertaald in bedrijfsprocedures.

De onderneming beschikt over alle eisen van de opdrachtgevers. Daar 
worden instructies naar gehouden . GPI en startwerk overleg. 

20

Criterium B: Het management toetst regelmatig of deze procedures worden 
toegepast.

Tijdens werkplekinspecties worden bovenwettelijke maatregelen ook 
meegenomen in te toetsen werkplekinspecties 30

T3-4.11.29 Het management stemt V&G-procedures af op de gebruikers.
Criterium: Het management heeft alle V&G-procedures afgestemd op de 
gebruikssituatie, het vermogen en de taalvaardigheid van de (operationele) 
medewerkers.

Het startwerk overleg, werkinstructies en het voorlichtingsboekje is 
afgestemd op het niveau van de medewerkers en op de taal. Dat kan 
Nederlands, Pools of Engels zijn. Iedere medewerker ontvangt een 
begrijpelijke instructie.

40

T4-4.11.32 Het management betrekt (operationele) medewerkers bij V&G-procedures 
en best-practices.
Criterium: (Operationele) Medewerkers worden betrokken bij het 
opstellen, aanpassen en invoeren van procedures en best-practices.

Bij ieder werkoverleg wordt inbreng van de medewerkers gevraagd.

40

T5-4.11.26 Het management stemt V&G-procedures af met de branche.
Criterium: Het management overlegt regelmatig met de branche over 
belangrijke V&G-procedures.

Straatwerkplannen worden afgestemd met hoofdaannemers en gemeenten.
50

T2-4.11.16 Het management heeft V&G-procedures beschikbaar in de werkomgeving.
Criterium: Het management heeft alle V&G-procedures zodanige ontsloten 
dat ze in elke werkomgeving voor (operationele) medewerkers toegankelijk 
zijn.

De V&G plannen zijn nu nog in een map in een schaftkeet of in de auto van 
de uitvoerder. Op kort termijn is deze digitaal beschikbaar op een tablet.

50

T3-4.11.30 Het management past actuele V&G-procedures toe in 
opleidingsprogramma’s.
Criterium: Het management heeft in alle V&G-opleidingsprogramma’s de 
relevante procedures verwerkt. 

In het opleidingsplan wordt rekening gehouden met de bedrijfseigen 
procedures. Deze zijn afgeleid vanuit de Arbowet. Tot dusverre is een VCA 
basis of een VCA VOL voldoende. Machinisten kunnen cursussen volgen zoals 
veilig hijsen e.d.

50

T4-4.11.33 Het management past een duidelijke systematiek toe, die borgt dat afwijken 
van V&G-regels gestructureerd plaats vindt.
Criterium: Het management hanteert een systematiek van afwijken van de 
regels, die in ieder geval borgt dat afwijkingen geautoriseerd zijn. 

Het V&G plan en straatwerkplan zijn leidend. Daar kan niet vanaf geweken 
worden zonder formeel overleg en een nieuwe risico-inschatting. 

50

T5-4.11.27 (Operationele) Medewerkers zelf doen verbetervoorstellen voor V&G-
procedures.
Criterium: (Operationele) Medewerkers doen zelf verbetervoorstellen voor 
V&G-procedures en zijn betrokken bij de uitwerking ervan.

Om medewerkers daarin te stimuleren om mee te denken over V&G heeft de 
directie een bonussysteem ingesteld. De uitwerking is nog prematuur.

20

T3-4.11.31 Het management checkt de naleving van V&G-procedures planmatig.
Criterium: Het management laat regelmatig de naleving van procedures 
onderzoeken.

Directie geeft opdracht aan de Kamcoördinator (tevens veiligheidskundige) 
om met observaties en werkplekinspecties naleving van de procedures te 
controleren. Bij afwijkingen worden de basisoorzaken gezocht en vandaar uit 
worden maatregelen bepaald.

50

Het management voert op systematische wijze V&G best-practices in.
Criterium A: Het management stimuleert continue verbetering van best-
practices.

Zij is continu bezig met het verbeteren van haar procedures. Gezien toolbox 
knikmops. Gezien werkwijze met de Sijnja.

20

Criterium B: Het management checkt de uitvoerbaarheid van alle best-
practices voor invoering.

Met de Sijnja is een pilot gemaakt. Medewerker worden voortdurend 
gevraagd naar hun beleving. 30

Behaalde score 400 1230 2384 2844
Max te behalen: 400 1300 2500 3200
Eis % 70% 70% 75% 75%

Behaalde % 100% 95% 95% 89%

Werkplek en procedures

T4-4.11.34
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt projecten

Bevinding T2 T3 T4 T5
5.12 Melding van incidenten
T2-5.12.17 Het management rapporteert alle (potentieel) ernstige ongevallen.

Criterium: Het management meldt en registreert alle (potentieel) ernstige 
ongevallen en procesverstoringen. 

Er wordt gemeld volgens de meldingprocedure van de opdrachtgever. Is deze 
er niet dan wordt ons eigen meldingprocedure gebruikt. Meldingen worden 
geregistreerd in de module 'Meldingen' in het digitale handboek. 150

T3-5.12.32 Het management rapporteert alle ongevallen.
Criterium: Het management meldt en registreert alle ongevallen en 
procesverstoringen. 

Ongevallen hebben zich nog niet voorgedaan. Meldingen vinden plaats uit 
werkplekinspecties en meldingen gedaan in Kam-interactive door de 
gebruikers (directie)

150

T4-5.12.35 (Operationele) Medewerkers melden incidenten.
Criterium A: (Operationele) Medewerkers melden zelf de eigen incidenten 
en die van hun collega’s. 

Meldingen worden helaas nog niet structureel gedaan. In toolboxen wordt er 
op gewezen. Om meer meldingen te krijgen is er een beloningssyteem 
opgezet.

48

Criterium B: (Operationele) Medewerkers melden zelf incidenten van 
andere bij het project betrokken partijen.

Er wordt gemeld bij opdrachtgevers. Gezien de verlichting afrit A6 rotonde. 
Melding en mailwisseling met de opdrachtgever. 90

T5-5.12.28 (Operationele) Medewerkers dragen oplossingen aan bij het melden van 
incidenten.
Criterium: (Operationele) Medewerkers dragen oplossingen aan bij het 
melden en registreren van incidenten, inclusief die van opdrachtgevers en 
opdrachtnemers. 

Bij de melding werd ook de oplossing aangedragen. Het plaatsen van 
orientatieverlichting.

150

T3-5.12.33 Het management rapporteert (potentieel) ernstige ongevallen van 
opdrachtnemers.
Criterium: Het management registreert en rapporteert alle (potentieel) 
ernstige ongevallen van opdrachtnemers. 

Dat heeft nog niet plaatsgevonden maar maakt deel uit van de procedure.

150

T4-5.12.36 Het management registreert de gemelde incidenten.
Criterium A: Het management neemt alle informatie over incidenten 
gestructureerd in een informatiesysteem op, ook die van externe partijen.

Er is een goed digitaal informatiesysteem.

90

Criterium B: Het management informeert degenen die incidenten hebben 
gemeld over de registratie en de afhandeling ervan.

Dat gebeurt zeker indien het geen meldingen uit werkplekinspecties betreft. 60

T5-5.12.29 De directie deelt statistieken en analyses over belangrijke V&G-incidenten 
met de branche.
Criterium A: De directie informeert de branche over incidenten met een 
hoog risico via het incidenten informatiesysteem.

Zie TNO overzicht en rapportage Sijnja.

90

Criterium B: Het management hanteert criteria uit de branche voor hoog 
risico, die transparant en effectief zijn.

Er wordt gewerkt met de Fine en Kinney methode.
60

5.13 Onderzoek van incidenten
T2-5.13.18 Het management onderzoekt (potentieel) ernstige ongevallen.

Criterium A: Het management onderzoekt alle (potentieel) ernstige 
ongevallen op directe oorzaken.

Tot op heden heeft zich dat nog niet voorgedaan. Het maakt deel uit van de 
procedure 60

Criterium B: Een onderzoek wordt afgerond binnen uiterlijk zes weken na 
het ongeval.

Het maakt deeluit van de procedure in het handboek 20

Criterium C: Onderzoeksrapporten worden bewaard. Altijd. 20
T3-5.13.34 Het management onderzoekt ongevallen.

Criterium: Het management onderzoekt alle ongevallen op basisoorzaken.
Men gebruikt als analysemethode de S137 of de TRIPOD beta methode.

100

T4-5.13.37 Het management onderzoekt incidenten.
Criterium A: Het management onderzoekt een substantieel aantal 
incidenten. 

Alle incidenten die gemeld zijn worden beoordeeld.
16

Criterium B: Het management betrekt (operationele) medewerkers bij het 
onderzoek.

Tijdens het onderzoek worden de betrokken medewerkers ondervraagd. 
Daarnaast wordt hen ook gevraagd naar mogelijke oplossingen. 48

T5-5.13.30 Het management analyseert incidenten samen met de branche.
Criterium A: Het management onderzoekt alle incidenten op basisoorzaken, 
inclusief die van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

dat is zeker het geval. Zie de missende oriëntatieverlichting aan de A6.  Daar 
is een toolbox over gemaakt. 60

Criterium B: Het management maakt gebruik van onderzoeken van externe 
incidenten.

Daar wordt gebruik van gemaakt. Het wordt uitgewerkt in een toolbox om 
ook onze medewerkers attent te maken op het risico. 32

T2-5.13.19 Het management hanteert vaste procedures voor het afhandeling van 
(potentieel) ernstige ongevallen.
Criterium: Er zijn procedures beschikbaar voor het onderzoeken van 
(potentieel) ernstige ongevallen.

Deze zijn opgenomen in het digitale handboek en in het bedrijfsreglement.

100

T3-5.13.35 Het management hanteert vaste procedures voor afhandeling van 
ongevallen.
Criterium: Er zijn procedures beschikbaar voor het onderzoeken van 
ongevallen. 

Deze zijn opgenomen in het digitale handboek en in het bedrijfsreglement.

100

T4-5.13.38 Het management onderzoekt (potentieel) ernstige ongevallen van 
opdrachtnemers.
Criterium: Het management onderzoekt alle (potentieel) ernstige 
ongevallen van opdrachtnemers. 

Indien zich dat voordoet zal zij dat zeker doen. 

100

T4-5.13.39 Het management onderzoekt incidenten systematisch.
Criterium A: Het management past een vaste systematiek van onderzoek 
toe.

Incidenten worden onderzocht door een HVK. Tot nu toe zijn er nog geen 
serieuze incidenten gemeld. 48

Criterium B: Het management ontvangt regelmatig rapportages over de 
voortgang van onderzoek van incidenten.

idem.
32

5.14 Opvolging van incidenten
T2-5.14.20 Het management bespreekt (potentieel) ernstige ongevallen en genomen 

maatregelen met (operationele) medewerkers.
Criterium: Managers bespreken alle (potentieel) ernstige ongevallen en 
genomen maatregelen binnen een redelijke termijn met hun (operationele) 
medewerkers.

De rapportage wordt besproken met alle medewerkers . Het wordt 
vastgelegd in toolbox-online

50

T3-5.14.36 Het management neemt maatregelen na ongevallen. 
Criterium: Het management neemt corrigerende maatregelen op basis van 
onderzoek van ongevallen. 

Zou zich dat voordoen dan wordt op basis van het onderzoek de conclusies 
getrokken en de passende maatregelen genomen. 50

T4-5.14.40 (Operationele) Medewerkers dragen zelf knelpunten en verbeteringen aan.
Criterium A: (Operationele) Medewerkers zijn actief betrokken bij V&G. 
V&G-knelpunten en gewenste verbeteringen worden door (operationele) 
medewerkers zelf doorgegeven.

Medewerkers worden met een bonus gestimuleerd om mee te denken over 
veiligheid en ideeën aan te dragen.

30

Criterium B: De (operationele) medewerkers krijgen terugkoppeling over 
geplande V&G-acties en hun voortgang.

Verbeteringen worden teruggekoppeld 10

Criterium C: Acties en voortgang worden planmatig opgevolgd. Er vindt opvolging plaats in het MT 10

5 Afwijkingen en communicatie
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt projecten

Bevinding T2 T3 T4 T55 Afwijkingen en communicatie
T5-5.14.31 De directie bezoekt de plaats van (potentieel) ernstige ongevallen

Criterium: De directie bezoekt de plaats van elk ernstig ongeval.
De procedure ligt vast in het handboek

50

T2-5.14.21 De directie neemt maatregelen na (potentieel) ernstige ongevallen.
Criterium A: De directie neemt bij alle (potentieel) ernstige ongevallen 
direct maatregelen.

Zou zich dat voordoen dan wordt op basis van het onderzoek de conclusies 
getrokken en de passende maatregelen genomen. 30

Criterium B: De directie ontvangt rapportages van alle (potentieel) ernstige 
ongevallen en neemt corrigerende maatregelen.

Bij meldingen wordt direct actie genomen. Zowel reactief als preventief.
20

T3-5.14.37 Het management informeert (operationele) medewerkers over ongevallen.
Criterium: Het management informeert (operationele) medewerkers over 
ongevallen en de genomen maatregelen.

De rapportage wordt besproken met alle medewerkers.

50

T4-5.14.41 Het management neemt maatregelen na incidenten.
Criterium A: Het management neemt corrigerende maatregelen op basis 
van onderzoek van incidenten. 

Zou zich dat voordoen dan wordt op basis van het onderzoek de conclusies 
getrokken en de passende maatregelen genomen. 20

Criterium B: Het management evalueert genomen acties formeel op 
effectiviteit.

De implementatie wordt bewaakt door werkplekinspecties. De wpi geeft ons 
inzage over de effectiviteit. Dat wordt teruggekoppeld naar het management 
dat vervolgens maatregelen treft.

30

T5-5.14.32 De directie leidt zelf onderzoeken.
Criterium A: De directie leidt zelf het onderzoek van (potentieel) ernstige 
ongevallen.

Zou dat zo zijn dan is de HVK in de lead en houdt hij de directie op de hoogte 
van voortgang en resultaten. 30

Criterium B: De directie stuurt actief op de afloop van (potentieel) ernstige 
ongevallen.

De directie ontvangt rapportage en handelt daarnaar.
20

T2-5.14.22 De directie informeert betrokkenen over het ernstig ongeval en de genomen 
maatregelen.
Criterium: De directie informeert direct na elk ernstig ongeval de 
betrokkenen over het ongeval, de oorzaak en de genomen maatregelen.

Indien zich het zou voordoen. 

40

T4-5.14.42 Het management zorgt voor opvang en begeleiding van slachtoffers.
Criterium A: Het management hanteert een formele procedure voor opvang 
en begeleiding van slachtoffers.

Indien zich het zou voordoen. Zij heeft een procedure opgenomen in het 
bedrijfsreglement. 16

Criterium B: Het management hanteert een procedure voor opvang en 
(psychische) begeleiding van directe collega’s, die een traumatische 
ervaring hebben opgedaan.

Er is nog geen procedure omschreven.
0

T5-5.14.33 De directie deelt incidenten met de branche.
Criterium: De directie deelt incidenten en effectief gebleken maatregelen 
actief met de branche.

Niet aan de orde.
0

T2-5.14.23 T2-5.14.23 Het management toont betrokkenheid bij derden die schade 
hebben geleden.
Criterium: Management participeert actief in de communicatie met derden 
die aanzienlijke materiële schades hebben geleden.

Indien zich het zou voordoen. 

20

T4-5.14.43 Het management bespreekt incidenten en maatregelen met (operationele) 
medewerkers.
Criterium: Het management informeert (operationele) medewerkers over 
incidenten en de faalkosten ervan. 

Dat gebeurt 2 x per jaar. In de meeste gevallen zijn het incident/ongeval met 
de preventieve maatregelen al gedeeld via een toolbox.

50

T5-5.14.34 De directie onderzoekt (potentieel) ernstige ongevallen samen met de 
branche.
Criterium: De directie rapporteert ernstige ongevallen gezamenlijk met 
branchegenoten naar alle stakeholders.

Nog niet het geval.

0

T4-5.14.44 (Operationele) Medewerkers leren van incidenten van anderen.
Criterium: Eerstelijnsmanagers nemen actie naar aanleiding van incidenten 
op andere projecten.

Het is een kleine organisatie. Leidinggevenden zullen zeker lering trekken uit 
incidenten van anderen uit hun omgeving ofandere projecten.

50

5.15 Dagelijkse controle
T2-5.15.24 Eerstelijnsmanagers hebben na (potentieel) ernstige ongevallen extra 

aandacht tijdens V&G-inspecties werkomgeving.
Criterium: Eerstelijnsmanagers controleren na (potentieel) ernstige 
ongevallen alle werkomgevingen op de aanwezigheid van soortgelijke 
oorzaken en knelpunten, die eerder tot het ernstige ongeval hebben geleid.

Dat is zeker het geval. Men wil mogelijke nieuwe incidenten voorkomen.

50

T3-5.15.38 Eerstelijnsmanagers plannen de V&G-inspecties werkomgeving.
Criterium A: Eerstelijnsmanagers plannen frequentie en aandachtspunten 
van V&G-inspecties werkomgeving op basis van risicoanalyses.

Houding en gedrag worden meegewogen in de werkplekinspecties.

40

Criterium B: De directie en eerstelijnsmanagers voeren gepland V&G-
inspecties werkomgeving uit.

De directie en de HVK doen dat . 10

T4-5.15.45 Het management pakt zelf V&G-inspecties werkomgeving ongepland op.
Criterium A: Management voert ongepland V&G-inspecties werkomgeving 
uit.

De directie kan ongepland werkplekinspecties uitvoeren of de HVK daartoe 
opdracht geven.

10

Criterium B: De directie voert regelmatig een V&G-inspectie werkomgeving 
uit.

idem. 10

Criterium C: Elke manager van het niveau tussen eerstelijnsmanager en 
directie voert regelmatig een V&G-inspectie werkomgeving uit.

bestaat niet in de organisatie 0

Criterium D: Elke eerstelijnsmanager voert meer dan regelmatig (vaak) een 
V&G-inspectie werkomgeving uit.

Wim en Andries houden ook zelf werkplekinspecties 10

Criterium E: Elke eerstelijnsmanager voert regelmatig een V&G-inspectie 
werkomgeving uit op een project, waar hij/zij niet direct bij betrokken is.

Dat is niet aan de orde en te moeizaam voor de organisatie.
0

T5-5.15.35 Het management houdt gezamenlijke V&G-inspecties werkomgeving met de 
branche.
Criterium A: Het management houdt regelmatig gezamenlijke V&G-
inspecties werkomgeving met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Niet aan de orde

0

Criterium B: De directie communiceert analyses van gezamenlijk gehouden 
V&G-inspecties werkomgeving aan de branche. 

Niet aan de orde
0

T2-5.15.25 Eerstelijnsmanagers zien toe op naleving van procedures tijdens V&G-
inspecties werkomgeving.
Criterium: Eerstelijnsmanagers spreken (operationele) medewerkers aan 
als geconstateerd wordt dat (operationele) medewerkers niet volgens de 
V&G-regels werken.

Tijdens werkplekinspecties en interviews blijkt dat de medewerkers goed 
geinformeerd zijn over het aard van het werk, de risico's van het werk en 
welke maatregelen getroffen moeten worden. Er is regelmaitg toezicht van 
een (meewerkende) leidinggevende.

50
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt projecten

Bevinding T2 T3 T4 T55 Afwijkingen en communicatie
T3-5.15.39 Eerstelijnsmanagers rapporteren de resultaten van V&G-inspecties 

werkomgeving.
Criterium: Eerstelijns managers rapporteren V&G-inspecties werkomgeving 
volgens een vaste structuur aan management.

De werkplekinspecties worden digitaal geregistreerd en zijn online in te zien 
en te beheren door de Kamcoördinator.

50

T4-5.15.46 Managers zien toe op V&G-bewustzijn tijdens V&G-inspecties werkomgeving. 
Criterium: Managers spreken medewerkers aan naar aanleiding van V&G-
inspecties werkomgeving.

De HVK en management beoordelen ook bewustzijn en gedrag. De 
werkplekinspecties zijn deels ook bewustzijnsgesprekken.

50

T5-5.15.36 (Operationele) Medewerkers voeren zelf V&G-inspecties werkomgeving uit.
Criterium: (Operationele) Medewerkers voeren dagelijks zelf V&G-
inspecties werkomgeving uit en rapporteren deze.

Niet aan de orde

0

T3-5.15.40 Managers bewaken de opvolging van acties voortkomend uit V&G-inspecties 
werkomgeving.
Criterium A: Managers onderzoeken na gesignaleerde knelpunten of de 
procedures juist zijn toegepast en of de procedures effectief zijn.

Dat wordt inderdaad gedaan. Zie gehoorbescherming project in Borne.

20

Criterium B: Managers nemen bij afwijkingen direct actie, zodat 
gesignaleerde knelpunten in het geïnspecteerde gebied worden 
gedocumenteerd en opgelost.

idem.
30

T4-5.15.47 Het management verwerkt de rapporten van V&G inspectie werkomgeving 
dagelijks.
Criterium: Dagelijks worden de afwijkingen van V&G-inspecties 
werkomgeving door een centraal punt onderzocht en geanalyseerd op 
basisoorzaken.

De HVK er beoordeelt de rapportages. Tot nu toe zijn er geen schokkende 
zaken aangetroffen dat direct opvolging behoefde.

50

T5-5.15.37 Het management werkt samen met de branche aan structurele verbetering 
V&G-inspecties.
Criterium: De directie werkt samen met de branche om de effectiviteit van 
V&G-inspecties werkomgeving te verbeteren.

Niet aan de orde

0

T3-5.15.41 Werkomgevingsinspecteurs zijn getraind.
Criterium: Elke werkomgevingsinspecteur heeft vooraf een relevante 
training gekregen.

De managers zijn VOL-VCA en hebben een training on the job gekregen van 
de HVK. De HVK maakt de meest werkplekinspecties. 50

T4-5.15.48 Het management vergelijkt de kwaliteit van de uitvoering van de 
verschillende V&G-inspecties werkomgeving.
Criterium A: Het management vergelijkt de kwaliteit van de uitvoering van 
een aantal eigen V&G-inspecties werkomgeving met die van onafhankelijke 
derden.

De HVK begeleid meerdere ondernemingen en kan daar een oordeel over 
vellen. Tot nu toe is er nog geen analyse geweest. Gezien de aard en grootte 
van de organisatie. 20

Criterium B: Het management neemt waar nodig acties ter verbetering van 
de uitvoering van de V&G-inspecties werkomgeving.

Uiteraard.
30

5.16 Bijeenkomsten
T2-5.16.26 Het management bespreekt V&G-gedrag in V&G-bijeenkomsten.

Criterium: Het management zorgt ervoor dat in alle V&G-bijeenkomsten 
V&G-gedrag een onderwerp van gesprek is.

Er worden toolboxen gehouden en 2x per jaar vindt er een V&G overleg 
plaats met een aansprekend V&G onderwerp. 100

T3-5.16.42 Het eerstelijnsmanagement gebruikt V&G-overlegmomenten gestructureerd.
Criterium A: Eerstelijnsmanagers maken gebruik van een lijst met mogelijke 
onderwerpen voor V&G-overlegmomenten.

Leidinggevenden bespreken actuele onderwerpen en ongevallen met de 
kamcoórdinator. De kamcoördinator maakt relevante en actuele toolboxen. 
De onderwerpen worden in een jaarplanning gezet. De planning is niet vast. 20

Criterium B: Eerstelijnsmanagers kiezen onderwerpen voor V&G-
overlegmomenten bewust op basis van de werkactualiteit.

Bij een ongeval of een actueel onderwerp waar de kamcoördinator een 
hoger gewicht aan toekent wordt dat toegepast. 60

Criterium C: Eerstelijnsmanagers houden V&G-overlegmomenten in de 
voertaal van de deelnemende (operationele) medewerkers.

Anderstaligen ontvangen de toolbox in het Pools of Engels vertaald met 
Google translate. 20

T4-5.16.49 Eerstelijnsmanagers baseren de planning van V&G-overlegmomenten op 
risico’s.
Criterium: Eerstelijnsmanagers gebruiken risicoanalyses als input voor de 
planning van V&G-overlegmomenten.

Dat is zeker het geval. Indien blijkt uit een TRA of een V&G plan dat een nog 
niet onderkend risico naar boven komt, krijgt deze de aandacht in een 
toolbox voor alle medewerkers. 100

T5-5.16.38 Eerstelijnsmanagers gebruiken een dynamische planning voor V&G-
overlegmomenten.
Criterium: Eerstelijnsmanagers plannen V&G-overlegmomenten op basis 
van de actualiteit.

Dat is het geval. Zie de toolbox van het coronavirus.

100

T4-5.16.50 Eerstelijnsmanagers zorgen dat V&G-overlegmomenten interessant en 
afwisselend zijn.
Criterium: Eerstelijnsmanagers variëren de uitvoering van V&G-
overlegmomenten.

Er wordt op een interactieve wijze vorm gegeven aan de toolboxen. 

100

T5-5.16.39 (Operationele) Medewerkers zijn zelf actief bij de uitvoering van V&G-
overlegmomenten.
Criterium: (Operationele) Medewerkers vervullen regelmatig een leidende 
rol in V&G-overlegmomenten.

Niet het geval.

0

T4-5.16.51 Eerstelijnsmanagers zetten V&G-overlegmomenten effectief in voor bottom-
up communicatie.
Criterium: (Operationele) Medewerkers bespreken knelpunten tijdens V&G-
overlegmomenten en krijgen informatie over voortgang van eerdere 
meldingen.

Zeker. Tijdens toolboxen wordt actief gevraagd aan de medewerkers of ze 
zaken herkennen, nog wat hebben meegemaakt, wat hun bezighoudt e.d.

100

Behaalde score 710 1610 2838 3430
Max te behalen: 750 1650 3000 3950
Eis % 70% 70% 75% 75%

Behaalde % 95% 98% 95% 87%

Afwijkingen en communicatie
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Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt Projecten

Bevinding T2 T3 T4 T5
6.17 Audits en reviews
T2-6.17.27 Het management voert audits uit op V&G-gedragsaspecten.

Criterium A: Het management audit het gehele V&G-managementsysteem 
op gedragsaspecten.

Gedrag is een integraal onderdeel van de audits en werkplek-inspecties.Zie 
de checklist. 20

Criterium B: De directie beoordeelt de resultaten van V&G-gedragsaudits 
en gebruikt deze om het V&G-bewustzijn te verbeteren.

In de systeemaudit wordt dat meegenomen als een aspect uit de 
werkplekinspecties. 30

T3-6.17.43 Managers doen zelf V&G-gedragsaudits.
Criterium: Managers maken actief deel uit van de V&G-gedragsauditteams.

De bedrijfsleiding houdt zelf ook audits en worden daarin getraind door de 
Kamcoördinator. Vastlegging vindt plaats op de digitale werkplekinspectie. 
De audit is een onderdeel van de werkplekinspectie. 40

T4-6.17.52 Het management gebruikt V&G-gedragsaudits integraal. 
Criterium: Het management kijkt bij V&G-gedragsaudits naar alle aspecten 
van de bedrijfsvoering.

Dat is het geval. De resultaten worden integraal gebruikt in de 
bedrijfsvoering. De leidinggevenden hebben alle toegang tot het systeem en 
ontvangen de rapportages van de HVK.

50

T5-6.17.40 De directie voert V&G-gedragsaudits uit met de branche.
Criterium: De directie laat regelmatig vanuit de branche V&G-gedragsaudits 
uitvoeren in het bedrijf.

Nog niet aan de orde.
0

T3-6.17.44 Het management heeft de V&G-competenties van gedragsauditors 
vastgelegd.
Criterium: Het management heeft de V&G-competenties van auditors 
vastgesteld in termen van achtergrond, opleiding, training en ervaring. 

Deze staan in de functieomschrijving van de kam-coördinator.

50

T4-6.17.53 Het management beoordeelt haar projecten op V&G-gedrag.
Criterium: Het management beoordeelt een groot deel van haar projecten 
op V&G-gedrag.

Daar worden de werkplekinspecties voor gebruikt
50

T5-6.17.41 Het management past meerdere V&G-reviewmethoden  toe voor V&G-
gedragsmetingen.
Criterium: De directie past andere reviewmethoden toe naast audits, om de 
naleving van V&G-gedrag te toetsen.

Nog niet aan de orde.

0

T5-6.17.42 Het management gebruikt systematisch exitinterviews om V&G-
verbeterpunten te identificeren.
Criterium: Het management legt exitinterviews van vertrekkende 
(operationele) medewerkers en managers vast.

Nog niet aan de orde.

0

6.18 Trends en statistieken
T2-6.18.28 Managers ontvangen regelmatig V&G-statistieken.

Criterium: Het management ontvangt regelmatig statistieken over de V&G-
prestaties van het eigen bedrijf.

Dat is zeker het geval. Te herleiden uit Kam-Interactive
50

T3-6.18.45 De directie gebruikt V&G-bedrijfsstatistieken om te sturen op de V&G-
prestaties.
Criterium A: De directie heeft  operationele V&G-doelstellingen 
gedefinieerd.

De doelstellingen zijn gedfinieerd en wordt op gestuurd

20

Criterium B: De directie stuurt regelmatig waar nodig bij op basis van 
voortgangsbewaking.

Waar nodig wordt bijgesteld in het MT overleg. 30

T4-6.18.54 De directie bespreekt de V&G-statistieken en benchmarks met alle managers.
Criterium: De directie en management bespreken regelmatig gegevens over 
gerealiseerd V&G-gedrag en de effectiviteit van gedragsmaatregelen.

Gehouden toolboxmeetings, meldingen en werkplekinspecties worden op 
statische wijze bijgehouden.

40

T5-6.18.43 De directie vergelijkt de V&G-bedrijfsprestaties met die van de beste 
presteerder.
Criterium: De directie vergelijkt regelmatig de eigen V&G-prestaties met 
die van de beste presteerder en past waar nodig de bedrijfsstrategie en het 
bedrijfsbeleid aan.

Cijfers die bekend zijn van internet of uit jaarverslagen worden gebruikt als 
benchmark en worden meegenomen in het directieverslag.

50

T2-6.18.29 De directie informeert regelmatig de branche.
Criterium: De directie levert regelmatig de eigen V&G-statistieken aan de 
branche.

Als deze zich voordoen worden deze gemeld aan de ISZW en aan de CI.
50

T3-6.18.46 De directie vergelijkt de eigen V&G-statistieken met die uit de branche.
Criterium: De directie vergelijkt regelmatig de eigen ongevallen met die van 
andere bedrijven uit de branche.

Zolang er geen ongelukken zijn is er ook niets te vergelijken.

50

T4-6.18.55 De directie gebruikt prestatie-indicatoren om V&G gedrag van 
opdrachtnemers te beïnvloeden. 
Criterium: De directie gebruikt de analyses van V&G-gedragsstatistieken 
van haar opdrachtnemers actief om verbeterpunten te identificeren.

In het jaarplan zijn prestatie-indicatoren vastgelegd waarop beoordeeld 
wordt. 

40

T5-6.18.44 De directie verbetert samen met de branche de gezamenlijke prestatie-
indicatoren.
Criterium: De directie werkt samen met de branche aan het verbeteren van 
de gezamenlijke prestatie-indicatoren voor V&G gedrag.

Niet aan de orde.

0

Behaalde score 150 340 520 570
Max te behalen: 150 350 550 800
Eis % 70% 70% 75% 75%

Behaalde % 100% 97% 95% 71%

6 Audits en statistieken

Audits en statistieken

Versie: 03-11-2020 Kam- adviseur Hoogeveen 11 van 12



Veiligheidsladder trede 4 Van de Bunt projecten

Totaalscore per bedrijfsactiviteit

trede 2 trede 3 trede 4 trede 5

1 Leiderschap en betrokkenheid 800 2450 3800 4770
800 2450 3800 4800
70% 70% 75% 75%
100% 100% 100% 99%

2 Beleid en strategie 200 600 1200 1800
200 600 1200 1800
70% 70% 75% 75%
100% 100% 100% 100%

3 Organisatie en opdrachtnemers 550 1490 2480 3430
550 1500 2500 3450
70% 70% 75% 75%
100% 99% 99% 99%

4 Werkplek en procedures 400 1230 2384 2844
400 1300 2500 3200
70% 70% 75% 75%
100% 95% 95% 89%

5 Afwijkingen en communicatie 710 1610 2838 3430
750 1650 3000 3950
70% 70% 75% 75%
95% 98% 95% 87%

6 Audits en statistieken 150 340 520 570
150 350 550 800
70% 70% 75% 75%
100% 97% 95% 71%
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