
Wanneer : 8 november 2018, van 13.00u tot 17.30u (inloop vanaf 12.30u)
Waar  : Bouwcampus,  Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft (Gebouw 26 A)
Voor wie :  publieke opdrachtgevers, met name hoofden van afdelingen projecten, advies en inkoop, maar ook projectmanagers,  

adviseurs en anderen betrokkenen bij veiligheid in projecten 

Programma

12.30u: inloop met koffie en thee

13.00u: aanvang plenair

• Opening (dagvoorzitter Hans Elsinga, Rijksvastgoedbedrijf)
• Inleiding (Annet Bertram, Directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk)
• Keynote speech (Marjolein van Asselt, Onderzoeksraad voor Veiligheid)
• Persoonlijk veiligheidsverhaal van Aron (Cees van Dillen)

14.00u: parallelsessies in twee rondes (pauze van 15.00u tot 15.20u)

In de parallelsessies willen we graag in gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veiligheid op en rond de 
bouwplaats en hoe we bij de invulling daarvan als (publieke) opdrachtgevers gezamenlijk kunnen komen tot een uniforme marktbenadering.

1.  Regels, richtlijn en besef voor een veilige omgeving van bouw- of sloopproject. 
  In deze sessie krijgt u uitleg van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beleidsaanpak van omgevings- 

veiligheid. Daarbij geeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een toelichting op de  
nieuwe Landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid, het Advies veiligheidsafstand en de Risicomatrix bepalen  
veiligheidsplan. 

 (Marcel Balk van Ministerie BZK en Wico Ankersmit  van VBWTN)

Programma

Bijeenkomst 
omgevingsveiligheid



2. Werk je hier veilig of werk je hier niet? Kijk mee met de Inspectie SZW.
  Wat ziet de Inspectie SZW op de bouwplaats en in het bouwproces? Kijk mee met de Inspectie SZW op de bouwplaats en in het  

bouwproces.
 (Renske Hotting van Inspectie SZW)

3. De Domtoren in de steiger
  Binnen de gemeentelijke organisatie hebben allerlei afdelingen verschillende rollen bij omgevingsveiligheid, bijv. als bevoegd gezag of 

als opdrachtgever. Hoe werkt dat allemaal met elkaar samen en hoe blijft iedereen goed in zijn rol zonder doublures, tegenstrijdigheden 
of hiaten. In deze sessie lichten we dit toe aan de hand van het restauratie 
project Domtoren.

 (Peter Blokker en Erik Hartemink van gemeente Utrecht)

4. Wat is en doet een Stadsregisseur?
  De stadsregisseur van de gemeente Den Haag. Hoe gaan we om met BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid/logistiek, veiligheid,  

communicatie met omwonenden en bedrijven)? Hoe maken we afwegingen tussen bouwprojecten en evenementen? En hoe maken  
we keuzes in dilemma’s over bereikbaarheid versus veiligheid. Goede voorbeelden van bouwveiligheidsplannen en een inkijkje in  
de praktijk onder andere woontorens Schedeldoekshaven, fietsenkelder en hoogbouw KJ-plein, parkeergarage en hoogbouw  
Grotiusplaats.

 (Roy van der Zwan van gemeente Den Haag)

5. Lessen delen 
  Alphen aan den Rijn heeft lessen van het hijsongeval met anderen gedeeld. Wat heeft de gemeente daaruit teruggekregen? Wat bleken 

de belangrijkste leerpunten voor andere opdrachtgevers? Wat zijn wij nu zelf wijzer geworden en hoe passen we de lessen toe?
 (Ab van der Schans en  Aad van Klaveren van gemeente Alphen aan den Rijn)

6. Bouwen tussen gebruikers 
  Bouwen doe je op locatie en niet afgeschermd in een fabriek. Op locatie heb je vaak te maken met gebruikers van het openbare gebied 

en van belendingen en soms ook op de locatie zelf. De veiligheid van die gebruikers  moet worden geborgd en het gebruik zo min moge-
lijk worden verstoord. In deze sessie laten we aannemers aan het woord over hoe zij hiermee omgaan en wat zij van de opdrachtgever 
verwachten. In de voorbeelden leggen we het accent op woningbouw, maar de principes gelden net zo goed voor utiliteitsbouw en infra.

  (inleiding: Anneke Witte van Bewuste Bouwers; bijdrage aan discussie: Ingeborg Goutbeek van Geveke Bouw namens de Taskforce Arbeidsomstandigheden 
en Veiligheid van Bouwend Nederland en Mark Wubbels van Homij namens UNETO-VNI)

7. Omgaan met ruimtelijke kwaliteit en veiligheid bij geïntegreerde contracten.
  Bij geïntegreerde contracten werken ontwerper en bouwer nauwer samen dan bij traditionele contracten. Deze samenwerking biedt 

kansen voor ontwerpen die hoog scoren op ruimtelijke kwaliteit en die tegelijkertijd ook veilig maakbaar zijn. Gewaagde ontwerpen 
kunnen echter ook uitdagingen geven om het gebouwen veilig en gezond te bouwen en te onderhouden. In deze sessie gaan we in op 
voorbeelden uit de praktijk en op de vragen en dilemma’s die daaruit voortkomen. 

 (inleiding Hans de Haan van Rijksvastgoedbedrijf; bijdrage aan discussie Alexander Pastoors van BNA en Arjan van Kammen namens NL Ingenieurs)

8. Wat maakt een opdrachtgever tot een ‘goed’ opdrachtgever? 
  Bij deze sessie gaan de sprekers in op de juridische kant van de rol van de opdrachtgever bij de omgevingsveiligheid, zowel publiekrech-

telijk als privaatrechtelijk. Wat is eigenlijk volgens de wet een ‘opdrachtgever’? Wat maakt een opdrachtgever een ‘goed’ opdrachtgever? 
Wat is hierover opgenomen in standaardvoorwaarden zoals de UAV? Heeft de opdrachtgever ook verplichtingen bij de coördinatie van 
de werkzaamheden van de diverse onder- en nevenaannemers?

 (Vincent van Os van Instituut voor Bouwrecht en Vincent Slot van AKD)

16.20u plenaire afsluiting

Korte terugblik op de parallelsessies en vooruitblik op vervolgacties

16.30u borrel


