FAQ’S DOORONTWIKKELING GEDRAGSCODE
Vraag
Wat is er veranderd?

Antwoord
De basis van de gedragscode blijft gelijk. Een Bewuste
Bouwer is het visitekaartje van de bouw en houdt rekening
met de omgeving, het milieu en de mens. De vorm is
aangepast om nog duidelijker handvatten te geven aan de
bouwplaats om optimaal te werken.

De pijlers hebben een andere verdeling gekregen en
ook andere namen. Grofweg is de pijler Bewust ->
Omgeving geworden is en Sociaal -> Vakmensen. Bij
deze en andere pijlers zijn een aantal tips en suggesties
samengevoegd of verschoven.
Tevens hebben we een uitwerking gemaakt van de
suggesties en tips. We hebben een splitsing gemaakt
van:
- te nemen maatregelen en
- communicatie en bewustwordingsacties.
Hierdoor zijn er tips en suggesties toegevoegd.

Waarom is de
gedragscode herzien
/ doorontwikkeld?

Wie heeft de
gedragscode
doorontwikkeld?

Hoe is de nieuwe
gedragscode getest?

We gaan van een 5 punten schaal naar een 10 punten
schaal. Per pijler krijgt een project 2 cijfers. 1 voor de
genomen maatregelen en 1 voor de communicatie en
bewustwordingsacties.
Een branche en maatschappij die continue in beweging
en ontwikkeling zijn, vraagt om een gedragscode die
daar ruimte voor biedt en bij de tijd is. De huidige
versie is van juni 2013. Deelnemers hebben de
behoefte om geprikkeld te worden. Daarnaast willen we
graag meer ruimte en aandacht voor de houding en
gedragsverandering.
De gedragscode is doorontwikkeld in samenwerking met
bouwbedrijven, opdrachtgevers, adviesbureaus, DGBC
en auditors en mysteriebezoekers van Bewuste
Bouwers. Tijdens bijeenkomsten in oktober 2015 en
februari 2016 namen de mensen de gedragscode onder
de loep. Daarna is door een virtuele denktank in twee
rondes gereageerd op de inhoud. Van directeur tot
KAM-coördinator tot communicatieadviseur, van
dagelijks gebruiker tot de frisse blik. Alle disciplines
hebben meegewerkt
Naast de co-creatiesessies en virtuele denktank is de
nieuwe gedragscode tijdens testaudits uitgeprobeerd.
Op drie projecten, variërend van binnenstedelijke
renovatie tot groot onderhoud aan een vaarweg, is de
nieuwe gedragscode getest.
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Is de gedragscode
moeilijker
geworden.

Wanneer is de
nieuwe versie van
toepassing?

De basis van de gedragscode blijft gelijk. Een Bewuste
Bouwer is het visitekaartje van de bouw en houdt rekening
met de omgeving, het milieu en de mens. De vorm is
aangepast om nog duidelijker handvatten te geven aan de
bouwplaats om optimaal te werken.

De auditor bepaalt de score aan de hand van de eerder
uitgevoerde acties en maatregelen door de
deelnemende projecten. Zij stellen de score dus vast
ten opzichte van gelijkluidende situaties. De
gedragscode is niet moeilijker geworden.
De nieuwe gedragscode wordt op 23 juni 2016 tijdens
de landelijke omgevingsmanagement dag gelanceerd en
is vanaf 1 juli 2016 van toepassing.

Op welke versie
wordt mijn
bouwplaats getoetst
als voor 1 juli 2016
is aangemeld

Een project wordt altijd op de meest recente versie van
de gedragscode getoetst. Vanaf 1 juli toetsen we op
basis van de nieuwe gedragscode.

Op welke versie
wordt mijn BREEAM
bouwplaats
getoetst?

Een project wordt altijd op de meest recente versie van
de gedragscode getoetst. Vanaf 1 juli toetsen we op
basis van de nieuwe gedragscode. De nieuwe
gedragscode is afgestemd met DGBC en een BREEAM
assessor.
Voor 1 credit MAN2 moet bij een Bewuste Bouwers
audit minimaal 60% gescoord worden.
Voor 2 credits MAN2 moet bij een Bewuste Bouwers
audit minimaal 80% gescoord worden.
De score van de nieuwe gedragscode kunnen we terug
rekenen naar de versie van 2013. Als er een score
wordt gevraagd op basis van de oude puntendeling is
dat mogelijk.

In de EMVI
aanbesteding van
ons project hebben
we een minimale
score gevraagd/
aangeboden. Hoe
vertaalt zich dat in
de nieuwe
gedragscode?
Waar kan ik de
nieuwe gedragscode
vinden /
downloaden?
Hoe kan ik reageren
op de concept
gedragscode?

Vanaf 23 juni 2016 wordt de gepubliceerd op de
website:
http://www.bewustebouwers.nl/overons/documentatie/.

Het is niet meer mogelijk om op een conceptversie te
reageren.
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Hoe breng ik mijn
organisatie op de
hoogte van de
wijzigingen?

Hoe weten
opdrachtgevers die
Bewuste Bouwers
voorschrijven dat de
gedragscode
vernieuwd is?

Deelnemers ontvangen de nieuwe normkaarten en
handboek digitaal om in de organisatie te verspreiden.
Beide zijn vanaf 23 juni ook te downloaden van de
website. Om met een stevige basis aan de slag te gaan
met de nieuwe gedragscode, kan gebruik gemaakt
worden van de Bewuste Bouwers workshop
http://www.bewustebouwers.nl/workshop-nieuwegedragscode/ .
Wij communiceren over de wijzigingen via social media,
onze contacten bij de opdrachtgevers en onze
nieuwsbrief. Jij kan helpen door jouw opdrachtgever op
de hoogte te brengen. Dit geeft je direct de gelegenheid
om weer eens met je opdrachtgever om de tafel te
gaan zitten.
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