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ERVARINGEN VEILIGHEIDSLADDER

KWS AANPAK

ACHTERGROND KWS

STAND VAN ZAKEN



2200 medewerkers
8 vestigingen en 6 dochterondernemingen

Decentrale organisatie

Wegenbouw, Industrie & bedrijfsterreinen, waterbouw
Maar ook specialismen; bijvoorbeeld beton- riooltechniek, Bronbemaling, Sport en Cultuur, 
incidentbestrijding

Karakteristieken KWS



Waarom?
Aanleiding
Hoog aantal ongevallen en de gedragscomponent dat hierbij een rol speelt:
 25 ongevallen in 2016
 Injury Frequency: 4,5

Géén Commerciële drive 

Een aantal BV’s binnen KWS is al gecertificeerd:
 Wilchem trede 4
 Ijzerman trede 3
 Holland Scherm trede 3



Dilemma’s
Diversiteit in werkzaamheden
 Van het asfalteren van een oprit van een boer in Putten tot en met de verbreding van de A1 bij Muiden
 Van het parkeerterrein van de Jumbo tot een met vingerscan-beveiligde bouwplaats 

Diversiteit in opdrachtgevers
 Van gemeenten tot Rijkswaterstaat

Diversiteit in Veiligheidsbewustzijn
 Veiligheidsbewustzijn van gemeenten versus die van opdrachtgevers als 

Tennet of Google

Deze wisselende condities vragen nogal wat van onze mensen! 



Ervaringen Veiligheidsladder
1. Geduld
Cultuurverandering kost tijd. Voorbeeld: Een auditor zal een bouwplaatsmedewerker vragen hoe hij de veiligheid 
ervaart…..

2. Eigen keten
Voorbeeld: Houdt een EMVI-schrijver rekening met de ontwerp- en uitvoeringsmogelijkheden?
Wat doen we met een risico-inventarisatie bij wijziging werkmethode, OA of werkvolgorde?

3. Onderdeel van de keten
Sluit jouw veiligheidsbeleving aan bij die van de onderaannemers, inleenpartijen en opdrachtgever?

4. Practice what you preach
Als veiligheid bij jou op 1 staat. Waaruit blijkt dat dan? Doelstellingen, werkoverleggen, budget, 
inspecties, leveranciersdagen, opleidingen etc… Het valt allemaal in elkaar.



Stand van zaken
 Start 2017; Meerjarenplan veiligheid 2017-2020

 Q1 2018 externe audit trede 3; resultaat trede 2 (net onvoldoende voor trede 3)

 Vanaf Q2 hernieuwd actieplan gericht op de ‘zwakke plekken’ op basis van herziene selfassesment

 2019 hernieuwde audit op trede 3 en verdere invulling eisen trede 4 richting 2020



Stelling

Het niveau van veiligheid wordt bepaald door de opdrachtgever.

Eens of oneens?



Zijn er nog vragen?

Ga naar www.menti.com en gebruik de code ..

http://www.menti.com/

