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Diefstal, inbraak en vernieling kost de bouwsector 
miljoenen. Criminaliteit op bouwplaatsen vraagt 
dan ook om een goede beveiliging. Maar wist u 
dat securitymaatregelen ook bijdragen aan een 
veiligere bouwplaats? 



Diefstal, inbraak en vernieling kost de 
bouwsector miljoenen. Criminaliteit 
op bouwplaatsen vraagt dan ook om 
een goede beveiliging. Maar wist u dat 
securitymaatregelen ook bijdragen aan een 
veiligere bouwplaats? Lees er alles over in 
onze whitepaper ‘Trends in het beveiligen van 
bouwtrajecten’. 

In 2010 luiden brancheorganisaties en 
verzekeraars de noodklok. Met een schade 
van gemiddeld 115 miljoen euro en 26.000 
diefstallen op bouwplaatsen per jaar werden 
de doelstellingen dit cijfer te verlagen niet 
gehaald. Ondanks afspraken met de politie 
en een voorlichtingscampagne over het 
beveiligen van bouwterreinen veranderde de 
situatie nauwelijks. De afgelopen jaren nam 
de criminaliteit op bouwplaatsen zelfs toe, 
ondanks een verbeterde samenwerking met 
de politie. 

Kennen, herkennen en erkennen 
Cijfers geven aan dat de noodzaak van het 
investeren in beveiliging op bouwterreinen 
actueel blijft. Met name de awareness rondom 
beveiliging en veiligheid op bouwplaatsen 
kan beter. Zeker bij de mensen die het 
werk uitvoeren. Deze kennen en herkennen 
de risico’s wel, maar erkennen ze soms 
niet. Daardoor worden niet altijd de juiste 
beveiligingsmaatregelen genomen. Het 
kennen, herkennen en erkennen van risico’s is 
de basis om criminaliteit te voorkomen.

Een kleine tegenslag heeft soms 
verstrekkende gevolgen. De schade van de 
diefstal van een koperen leiding bijvoorbeeld 
lijkt in eerste instantie beperkt, maar 
veroorzaakt soms veel vervolgschade. Als het 
werk stil komt te liggen bijvoorbeeld waardoor 
het hele project vertraging oploopt. Ook 
oponthoud door vernielingen, vandalisme en 
inbraken is kostbaar.
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Prestatiegericht bouwen 
De schade die aannemers oplopen door 
onregelmatigheden is een van de redenen om 
goed na te denken over de security van een 
bouwtraject. Opdrachtgevers werken steeds 
vaker met prestatiecontracten en verzekeraars 
stellen strengere eisen aan beveiliging. Een 
project dat te laat wordt opgeleverd, wordt 
tegenwoordig afgestraft met een boete. 
Aannemers die een project op tijd of eerder 
opleveren daarentegen ontvangen een bonus. 
Deze trend van prestatiegericht bouwen, 
maakt het aantrekkelijker voor aannemers om 
te investeren in security. Goede beveiliging 
verdient zichzelf terug.

Eisen wetgeving 
Een andere reden om te investeren in 
security op bouwplaatsen is strengere 
regelgeving waaronder uitbreiding van 
de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). 
Beveiligingsmaatregelen worden niet meer 
alleen ingezet voor het beveiligen van de 
bouwplaats, maar ook voor het verbeteren 
van de veiligheid. Grote bouwplaatsen 
worden steeds vaker voorzien van 
toegangsverleningssystemen, uitgebreide 
camerasystemen en/of inbraaksystemen. 
Daarnaast is personenregistratie een 
belangrijkere rol gaan spelen in de bouw. Met 
name in het geval van calamiteiten vergroot 
dit de veiligheid.

Security meets safety 
De integratie van safety en security is 
misschien wel een van belangrijkste trends 
in het beveiligen van bouwtrajecten. Dat 
heeft vooral te maken met (het nemen van) 

verantwoordelijkheid. Hoofdaannemers 
zijn verantwoordelijk voor iedereen die 
op de bouwplaats rondloopt, inclusief 
onderaannemers. Een aannemer moet er 
daarom alles aan doen om het werk veilig 
te laten verlopen. Dat betekent: inzetten op 
awareness, het scholen van medewerkers 
en de safety en security op orde hebben. 
Is de beveiliging niet op orde, dan komt de 
veiligheid in het geding. 

Trend: veiliger werken 
Volgens Jan Heijmans, programmamanager 
Veiligheid bij bouwbedrijf Heijmans, is 
duurzaam en veiliger werken een belangrijke 
trend in de bouw. Heijmans werd in 2013 
gevraagd het veiligheidsprogramma GO! 
Géén Ongevallen voor de onderneming 
op te zetten. Daarnaast is hij lid van de 
kerngroep Governance Code Veiligheid, een 
gezamenlijk initiatief van de grote bouwers 
en professionele aanbesteders in Nederland 
met als doel de veiligheid in de bouwsector te 
verbeteren. 

Heijmans is een van de koplopers in de aanpak 
van veiligheidsissues in de bouwsector. Sinds 
de introductie van het GO! programma is het 
aantal ongevallen (inclusief onderaannemers) 
binnen Heijmans met méér dan 30 procent 
gedaald en is het IF-cijfer (ongevallen met 
verzuim > 1 dag per 1 miljoen gewerkte 
uren van Heijmans medewerkers + inleners) 
met ruim 50% gedaald tot 3,5. Daarnaast 
wordt het melden van onveilige situaties 
gestimuleerd door de GO! APP.

http://www.geenongevallen.nl
http://www.geenongevallen.nl
https://gc-veiligheid.nl
https://itunes.apple.com/nl/app/heijmans-go!/id819607282?mt=8


De doelstellingen van GO! Géén Ongevallen zijn: 

• Géén ongevallen met dodelijke afloop of blijvend  
 letsel 

• Veiligheidsbewustzijn naar proactief niveau

•  Duurzame cultuurverandering 

 
‘We concurreren niet op veiligheid’, zegt Heijmans. ‘Het 
is in ieders belang dat de veiligheid op orde is.’ En die 
staat op bouwplaatsen volgens hem steeds meer onder 
druk. Met name door taal- en cultuurverschillen. ‘Voor 
bepaalde beroepen, zoals betonvlechters zijn bijna geen 
Nederlanders te vinden. Veel werknemers komen uit 
Oost- en Zuid-Europa.’ 

Cultuurverschillen 
‘In Nederland hebben we qua veiligheidscultuur een andere beleving dan in landen als Roemenië 
en Polen. Binnen het GO! programma sturen we dan ook sterk op houding en gedrag. De 
houding en gedragsregels die we in ons programma hebben vastgelegd - waaronder het 
aanspreken van collega’s op onveilig werken en het melden van onveilige situaties – vinden we 
belangrijk om de veiligheid op onze bouwplaatsen te borgen.’

Alcoholcontroles zijn een voorbeeld van maatregelen die de veiligheid op bouwplaatsen moet 
vergroten. Een taak die volgens Heijmans heel goed door securityprofessionals kan worden 
opgepakt. ‘Vooral onder buitenlandse werknemers blijkt het alcoholgebruik hoog. Dat is een 
aandachtspunt. Medewerkers die onder invloed zijn lopen 15 tot 20 keer zoveel risico betrokken 
te raken bij een ongeluk.’ 



Beveiliging kan bijdragen aan veiligheid bouwplaats 
Security kan volgens Heijmans een positieve rol spelen in safety- en securityissues op de 
bouwplaats. ‘Beveiligers kunnen breed worden ingezet en zijn in combinatie met slimme 
techniek, krachtige camera’s, een goede interactie met de politie en de juiste soft skills zeer 
waardevol. Hoewel beveiliging nu nog vaak wordt ingezet op de grote infrastructurele en 
bouwprojecten, denk ik dat beveiliging een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de integrale 
aanpak van veiligheid op alle bouwplaatsen.’

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Steekproeven 
Met name controles en steekproeven kunnen de veiligheid vergroten, stelt Heijmans. ‘Laat 
regelmatig zien dat je controleert, denk aan preventie, licht maatregelen toe, doe regelmatig 
steekproeven en wees continu alert. Zodra je denkt: ‘Het valt wel mee, dan ben je te laat.’ 

Kerntaken die Heijmans ziet weggelegd voor beveiling:

- Vastlegging & controle gegevens projectmedewerker conform eisen Wet Arbeid  
 Vreemdelingen / Wet Aanpak Schijnconstructies / Belastingdienst / inspectie SZW (alles  
 compliant aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

- Verzorgen van de veiligheidsintroducties (film) + afnemen van de toets

- Uitgifte van elektronische toegangspas voor het project

- Uitvoeren (op basis van vermoeden en steekproefsgewijs op de bouwplaats) van alcohol- en  
 drugstesten, snelheidscontroles en visitaties

- Adviseren van maatregelen i.v.m. diefstalpreventie op de bouwplaats en assisteren van  
 opnemen van aangiften

- Coördinatie hulpdiensten en/of assisteren bij incidenten op het bouwterrein

• Struikelen door rondslingerend gereedschap

• Vallen, bijvoorbeeld van een steiger

• Vallende voorwerpen

• Stoten tegen dingen die uitsteken

• Klem raken

• Geraakt worden door rondvliegende deeltjes

Veiligheidsrisico’s op de bouwplaats: the big six 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=sPYXiM87Cv8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=sPYXiM87Cv8


Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.

© Securitas 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Security as a service

Een van de trends in de beveiligingsbranche is ‘security as a service’. Dat is ook terug te zien in 
de vraag naar beveiligingsoplossingen van bouwtrajecten. Klanten willen een totaaloplossing in 
plaats van afzonderlijke componenten. Het is voor aannemers aantrekkelijker alles bij één partij 
neer te kunnen leggen. Een totaalpakket bestaat bijvoorbeeld uit: 

•  Het registreren van bezoekers

•  Het controleren van de juiste diploma’s en certificaten van medewerkers

•  Ontruimingen bouwsites

•  Camerabeveiliging 

•  Toegangsverlening door middel van controlesystemen, schuifpoorten en hekwerk

Uw bouwtraject beveiligen? Neem dan deze maatregelen:

• Plaats een goed deugdelijk afgesloten hekwerk rondom de bouwplaats

• Investeer in toegangscontrole, bijvoorbeeld slagbomen

• Denk aan de verplichte controle en registratie van personeel 

• Plaats camera’s op en rond de bouwplaats

• Zorg voor een centrale opslag voor materialen, liefst in het midden van het terrein

• Ruim dure materialen, zoals koperen leidingen, op in een afgesloten container

• Zorg dat het terrein is opgeruimd: troep is onveilig en trekt criminaliteit aan

mailto:info%40securitas.nl?subject=
https://securitas.nl

