FAQ’s ACTUALISERING GEDRAGSCODE
VRAAG

ANTWOORD

Wat is er veranderd?

De normkaarten zijn aangepast. De normregels zijn nu
niet meer als ‘tips’ maar als ‘normeisen’ gepubliceerd,
verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording &
Communicatie’. Daarbij is weer de verdeling
gehanteerd ‘Norm’ en ‘Boven de norm’ waarbij er in de
onderwerpen een verschuiving is doorgevoerd.
Om meer helderheid en uniformiteit te krijgen is de
soms summiere omschrijving uit het handboek
gedragscode Bewuste Bouwers versie 3 uitgebreid en
aangepast. Om het voor de bouwplaats
verantwoordelijken eenvoudiger te maken, zijn
hiervoor ‘Werkkaarten’ ontwikkeld, waarin de eisen en
de toelichting op de eisen zijn gekoppeld.
Ook is een wijziging doorgevoerd in het toekennen van
de puntenscore.

Waarom is de gedragscode
geactualiseerd?

Om in te spelen op recente ontwikkelingen is het van
belang dat periodiek gekeken wordt naar de werkwijze
van Bewuste Bouwers en de daarbij gehanteerde
gedragscode. Daarbij is gekeken naar recente
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, milieu,
BREEAM-NL, duurzaamheid, de aanpassingen in weten regelgeving (Arbowet en nieuwe richtlijnen
omgevingsveiligheid), de maatschappelijke
ontwikkelingen en geleerde lessen uit incidenten.
Ook het streven naar betere omschrijvingen, meer
uniformiteit en gebruik van andere communicatievormen (bijv. social media), zijn van invloed geweest
op de doorgevoerde aanpassingen.

Wie heeft de gedragscode
geactualiseerd?

De gedragscode is geactualiseerd in samenwerking met
afgevaardigden van bedrijfsdeelnemers,
opdrachtgevers, adviseurs en met auditors en
mysteriebezoekers van Bewuste Bouwers. Tijdens een
bijeenkomst is gebruik gemaakt van de ervaringen en
input van bedrijfsdeelnemers, auditors en
mysteriebezoekers en de inbreng en kennis van
adviseurs.
FAQ’s actualisering gedragscode 2019 - versie 4

Hoe is de nieuwe gedragscode getest?

De nieuwe versie van de gedragscode is in de praktijk
getest door bedrijfsdeelnemers, opdrachtgevers en
auditors en mysteriebezoekers van Bewuste Bouwers.

Is de gedragscode moeilijker
geworden?

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

Wanneer is de nieuwe versie van
toepassing?

De nieuwe gedragscode is op 18 juni 2019 overhandigd
aan het bestuur van Bewuste Bouwers en is vanaf
1 september 2019 van toepassing.

Op welke versie wordt mijn
bouwplaats getoetst als voor 1
september 2019 is aangemeld?

Een project wordt altijd op de meest recente versie van
de gedragscode getoetst. Vanaf 1 september 2019
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 september toetsen
we op basis van de nieuwe gedragscode.
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.

In de EMVI-aanbesteding van ons
project hebben we een minimale score
gevraagd/aangeboden. Hoe vertaalt
zich dat in de nieuwe gedragscode?

De score van de nieuwe gedragscode kunnen we terug
rekenen naar de versie 3. Als er een score wordt
gevraagd op basis van de oude puntendeling is dat
mogelijk.

Waar kan ik de nieuwe gedragscode
vinden/downloaden?

Vanaf 12 juli 2019 wordt de nieuwe gedragscode
gepubliceerd op de website:
http://www.bewustebouwers.nl/overons/documentatie/

Hoe kan ik reageren op de concept
gedragscode?

Het is niet meer mogelijk om op een conceptversie te
reageren.
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