GEDRAGSCODE GEACTUALISEERD
Wat is er onveranderd t.o.v. versie 4.0?
De namen van de pijlers zijn onveranderd: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd.
De verdeling ‘Op de norm’ en ‘Boven de norm’ blijft gehanteerd.
De normregels blijven als ‘normeisen’ gepubliceerd, verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording
& Communicatie’.

Welke aanpassingen zijn er t.o.v. versie 4.0?
De normkaarten zijn, daar waar noodzakelijk, aangepast en verduidelijkt.
De ‘Werkkaarten’ zijn, daar waar nodig, aangepast en aangevuld om meer helderheid en
uniformiteit te bieden aan de normeisen.
Score Best Practice: met de nieuwe versie krijgt een Best Practice geen extra punt meer bovenop
de totaalscore. Het extra punt wordt verdiend op het betreffende pijleronderdeel.
Belangrijke wijzigingen in de nieuwe normkaarten lees je hieronder.
Verdere toelichting op de normkaarten vind je op de aangepaste en aangevulde
werkkaarten.

OMGEVING
Algemeen
Herverdeling onderwerpen naar ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’
binnen de pijler.
Verschuiving in volgorde van normeisen.
Verduidelijking tekst normeis.
Maatregelen – Boven de norm
- Toegevoegd: De omgevingsscan is verder uitgewerkt op specifieke issues, waarmee

maatwerk wordt geleverd.
(nieuw: aanvullende normeis)
Bewustwording & Communicatie - Op de norm
- Aangepast: De banner van Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers is zichtbaar
opgehangen, zodat eenvoudig meldingen kunnen worden gedaan.
(was: de Bewuste Bouwers-banner is duidelijk zichtbaar vanaf de openbare ruimte.)
Aangepast: Meldingen worden zorgvuldig opgepakt.
(was: Vragen, klachten, tips en complimenten worden adequaat opgepakt.)
Aangepast: Meldingen worden gedeeld met de bouwplaats medewerkers.
(was: Klachten, tips en complimenten worden gedeeld met de bouwplaats
medewerkers.)
Bewustwording & Communicatie - Boven de norm
- Aangepast: Het bouwbedrijf of de bouwplaats is 24-uur per dag, 7 dagen per week

bereikbaar om calamiteiten te melden.
-

(was: Het bouwbedrijf of de bouwplaats is 24-uur per, dag 7 dagen in de week voor
communicatie bereikbaar.)
Vervallen: Proactieve communicatie met de opdrachtgever.
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VEILIG
Algemeen
Herverdeling onderwerpen naar ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’
binnen de pijler.
Het woord ‘Stakeholders’ is overal vervangen door belanghebbenden.
Verschuiving in volgorde van normeisen.
Verduidelijking tekst normeis.
Maatregelen – Op de norm
- Aangepast: Op en rond de bouwplaats zijn passende veiligheidsvoorzieningen getroffen.
(was: Op en rond de bouwplaats zijn veiligheidsvoorzieningen getroffen.)
- Aangepast: De bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer vormen een aanvaardbaar

-

-

risico, vastgelegd in bijvoorbeeld een BLVC-plan of Bouwveiligheidsplan.
(was: De bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer vormen een aanvaardbaar risico,
vastgelegd in een plan voor de omgeving.)
Aangepast: Op de bouwplaats zijn voorgeschreven en goedgekeurde PBM-s beschikbaar
voor bezoekers en bezoekers worden begeleid.
(was: Op de bouwplaats zijn PBM-s beschikbaar voor bezoekers en bezoekers worden
begeleid.)
Aangepast: Op de bouwplaats of op een alternatieve locatie is een AED aanwezig.
(was: Op de bouwplaats of een alternatieve locatie is een AED aanwezig.)
Aangepast: De bouwplaats-organisatie houdt het veiligheidsgevoel van de omgeving in

stand.
(was: De bouwplaats-organisatie houdt de sociale veiligheid in stand.)
Maatregelen – Boven de norm
- Vervallen: De maatregelen op de bouwplaats vergroten de sociale veiligheid in de

omgeving.

-

Aangepast: De omgeving wordt, in samenspraak met de belanghebbenden, periodiek

geïnspecteerd.
(was: De omgeving wordt, in samenspraak met de stakeholders, periodiek geïnspecteerd.)
Bewustwording & Communicatie - Op de norm
- Aangepast: Op en rond de bouwplaats zijn geen onveilige situaties waargenomen.
(was: Op en rond de bouwplaats zijn geen onveilige situaties vastgesteld.)
- Toegevoegd: Men leert van fouten en verbetert continu de veiligheid op en rond de

-

bouwplaats.
(was: Leren van fouten en voortdurend verbeteren van de veiligheid in de omgeving
Bewustwording & Communicatie Boven de norm)
Toegevoegd: Voor het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden worden Taak Risico
Analyses opgesteld, alvorens de werkzaamheden uit te voeren.
(was: Bewustwording & Communicatie Boven de norm)

Bewustwording & Communicatie - Boven de norm
- Verplaatst: Men leert van fouten en verbetert continu de veiligheid op en rond de

-

bouwplaats.
(naar: Bewustwording & Communicatie Op de norm, was: Leren van fouten en voortdurend
verbeteren van de veiligheid in de omgeving.)
Verplaatst: Voor het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden worden Taak Risico
Analyses opgesteld, alvorens de werkzaamheden uit te voeren.
(naar: Bewustwording & Communicatie Op de norm)
Toegevoegd: Fouten, incidenten en ervaringen worden gerapporteerd en gedeeld met
omgeving, opdrachtgever en de sector.
(nieuw: aanvullende normeis)
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VAKMENSEN
Algemeen
Herverdeling onderwerpen naar ‘Maatregelen & Bewustwording & Communicatie’ binnen
de pijler.
Het belang van het rolmodel voor toekomstige instroom vakmensen.
Expliciete keuze voor SROI-medewerker.
Verduidelijking tekst normeis.
Maatregelen – Op de norm
Aangepast: Voor de bouwplaats zijn gedragsregels opgesteld.
(was: Voor de bouwplaats zijn gedragsregels en/of veiligheidsregels opgesteld.)
Verplaatst: Veiligheid, gezondheid en welzijn van bouwplaats medewerkers zijn
behandeld in de introductie, in de (taak-)instructie en in een toolbox meeting.
(naar: Bewustwording & Communicatie Op de norm)
Verplaatst en aangepast: Het bouwbedrijf heeft aandacht voor veiligheid, gezondheid en
welzijn van medewerkers.
(naar: Bewustwording & Communicatie Op de norm, Het bouwbedrijf heeft zichtbare
aandacht voor veiligheid, gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers.)
Verplaatst en aangepast: Op de bouwplaats worden bouwplaats medewerkers direct
aangesproken bij het niet nakomen van afspraken of bij het constateren van onveilig
handelen en/of ongewenst gedrag.
(was: Maatregelen Boven de norm, Op de bouwplaats worden sancties opgelegd bij het
niet nakomen van afspraken of bij het constateren van onveilige handelingen.)
Aangepast: Bouwplaats medewerkers zijn correct gekleed.
(was: bedrijfs-)kleding is afgestemd op het type werk en het seizoen.)
Maatregelen – Boven de norm
Verplaatst en aangepast: Op de bouwplaats worden sancties opgelegd bij het niet
nakomen van afspraken of bij het constateren van onveilige handelingen.
(naar: Maatregelen Op de norm, Op de bouwplaats worden bouwplaats medewerkers
direct aangesproken bij het niet nakomen van afspraken of bij het constateren van
onveilig handelen en/of ongewenst gedrag.)
Aangepast: Het bouwbedrijf heeft actief beleid ten aanzien van stimuleren en inzetten
van stagiairs/leerlingen.
(was: Inzet van stagiairs, leerlingen of social return medewerkers.)
Aangepast: Uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt de
bouwplaats de mogelijkheid om een SROI-medewerker in te zetten.
(was: Inzet van stagiairs, leerlingen of social return medewerkers.)
Bewustwording & Communicatie - Op de norm
Toegevoegd: Veiligheid, gezondheid en welzijn van bouwplaats medewerkers zijn
behandeld in de introductie, in de (taak-)instructie en in een toolbox meeting.
(was: Maatregelen Op de norm)
Toegevoegd en aangepast: Het bouwbedrijf heeft zichtbare aandacht voor veiligheid,
gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
(was: Maatregelen Op de norm, Het bouwbedrijf heeft aandacht voor veiligheid,
gezondheid en welzijn van medewerkers.)
Vervallen: Het bouwbedrijf stimuleert ideeën voor duurzame inzetbaarheid (veiligheid,
gezondheid en welzijn) van bouwplaats medewerkers).
Bewustwording & Communicatie - Boven de norm
Vervallen: Bouwplaats medewerkers kunnen uitleggen wat deelname aan Bewuste
Bouwers inhoudt.
Aangepast: Instructie en informatie zijn –indien van toepassing- in meerdere talen
beschikbaar voor bouwplaats medewerkers.
(was: Instructie en informatie zijn in meerdere talen beschikbaar voor bouwplaats
medewerkers.)
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MILIEU
Algemeen
Niet alle initiatieven zijn vanuit de bouwplaats opgezet maar zijn bedrijfsrichtlijnen.
Het doorvoeren van maatregelen wordt vaak bedrijfsbreed aangestuurd.
Verduidelijking tekst normeis.
Maatregelen – Op de norm
- Aangepast: De bouwplaats gaat op een bewuste en verantwoorde wijze om met afval en
reststroomafval.
(was: De bouwplaats heeft een afvalbeheerplan.)
- Aangepast: De bouwplaats is voorbereid om lekkage en morsen van olie en brandstof op
te vangen.
(was: Opvangmogelijkheid bij lekkage van brandstoffen en/of oliën.)
Maatregelen – Boven de norm
Aangepast: Het project maakt gebruik van duurzaam en/of emissieloos materieel.
(was: Het project maakt gebruik van duurzaam materieel.)
Bewustwording & Communicatie - Op de norm
Geen
Bewustwording & Communicatie - Boven de norm
Aangepast: Milieumaatregelen worden gedeeld met belanghebbenden en zijn zichtbaar
(was: Milieumaatregelen worden gedeeld met de omgeving en zijn zichtbaar.)
Aangepast: Resultaten van monitoring en meting worden gedeeld met belanghebbenden.
(was: Resultaten van monitoring en meting worden gedeeld met de omgeving.)
Vervallen: Medewerkers worden gestimuleerd om zelf duurzame ideeën aan te dragen.

VERZORGD

Algemeen
Herverdeling onderwerpen naar ‘Maatregelen & Bewustwording & Communicatie’ binnen
de pijler.
Verduidelijking tekst normeis.
Maatregelen – Op de norm
Verplaatst: Faciliteiten zijn toegespitst op de verschillende doelgroepen.
(naar: Maatregelen Boven de norm)
- Aangepast: Materiaal en materieel zijn netjes opgeslagen, opgeruimd en indien nodig

afgedekt en vastgezet.
(was: Materiaal en materieel zijn netjes opgeslagen, opgeruimd en indien nodig afgedekt.)
-

Aangepast: Hekken staan recht en voeten vormen geen val- en/of struikelgevaar.
(was: Hekken staan recht en voeten staan zoveel mogelijk naar binnen.)
Vervallen: Bouwplaats medewerkers zijn correct gekleed, kleding is onbeschadigd en het
bovenlichaam is bedekt.
Aangepast: Op en rond de bouwplaats is geen aanwezigheid van los bouw- en
sloopafval, zwerfafval en noemenswaardig onkruid.
(was: Op en rond de bouwplaats is geen noemenswaardige aanwezigheid van los bouwen sloopafval, zwerfafval en onkruid.)

Maatregelen – Boven de norm
Toegevoegd: Faciliteiten zijn toegespitst op de verschillende doelgroepen.
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-

(was: Maatregelen Op de norm)
Aangepast: Een alternatief voor bouwhekken die netheid en uniformiteit vergroten is
aanwezig.
(was: Alternatief voor bouwhekken die netheid en uniformiteit vergroten.)

Bewustwording & Communicatie - Op de norm
Aangepast: Het bouwbedrijf stimuleert en faciliteert de bouwplaats medewerkers om de
bouwplaats en de faciliteiten schoon en opgeruimd te houden.
(was: Het bouwbedrijf en de bouwplaats stimuleren de bouwplaats medewerkers om de
faciliteiten schoon en opgeruimd te houden.)
Aangepast: periodiek worden de bouwplaats en de naaste omgeving geïnspecteerd
(was: de omgeving wordt periodiek geïnspecteerd op verzorgdheid.
Bewustwording & Communicatie - Boven de norm
Geen
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