Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)
Veiligheidsbewustzijn
Het gedrag van werknemers, ook van uw medewerkers, is een zeer belangrijke factor. Gebrekkige
communicatie en afstemming, werk- en tijdsdruk en niet goed reageren op onverwachte situaties zijn
belangrijke oorzaken van ongelukken. Een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke
veiligheidscultuur zorgen voor minder ongevallen. Dat blijkt o.a. uit onderzoek van de Inspectie SZW.
De ondertekenaars van de GCVB zijn er van overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en
contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats.
Draagvlak
Het initiatief wordt gedragen door de ondertekenaars van de GCVB, waaronder ProRail,
Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector.
Verschillende brancheorganisaties en - met name MKB-bedrijven -hebben deelgenomen aan een
draagvlaktoets. Op basis daarvan zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat kleine bedrijven
niet extra nadeel hebben, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten. Zo ontstaat een gelijk speelveld voor
iedereen.
Wat betekent dit voor u?
Met dit bericht willen wij u erop wijzen dat de ondertekenaars van de GCVB vanaf begin 2021 de
Veiligheidsladder bij hun leverancierskeuze toepassen wanneer zij werkzaamheden in
onderaanneming uitbesteden. De Veiligheidsladder maakt de mate van veiligheidsbewustzijn en
gedrag van organisaties vergelijkbaar. Daarom heeft u dit bericht hoogstwaarschijnlijk ook al van
andere partijen ontvangen. Wilt u opdrachten voor o.a. Heijmans blijven uitvoeren, dan moet u zich
hierop voorbereiden. Op de website van de GCVB vindt u hierover meer informatie in de Handreiking
Veiligheidsladder en een factsheet.
Wij adviseren om nu al na te denken over wat u per 1 januari 2021 nodig heeft om in aanmerking te
komen voor opdrachten binnen uw specialisme/vakgebied. De zwaarte van de bewijslast is namelijk
afhankelijk van de omvang van uw samenwerking met Heijmans of uw andere opdrachtgevers, de
specifieke opdracht en het type werkzaamheden. Uit de risicomatrix in de factsheet en in de
Handreiking Veiligheidsladder kunt u afleiden wat op uw situatie van toepassing is. Maar u kunt
uiteraard ook in overleg met ons en uw andere opdrachtgever(s) die ViA gaan hanteren, om na te
gaan wat voor u het meest passend is.
Wat moet u regelen en waar?
U dient zich tijdig te certificeren volgens de eisen van de ViA. Wanneer u met regelmaat
werkzaamheden in onderaanneming voor ons uitvoert adviseren wij u om hier tijdig mee te starten. U
kunt zich daarvoor wenden tot een Ladder Certificerende Instelling (LCI). De kosten voor certificatie
komen voor uw eigen rekening. Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsladder.
Meer informatie
Lees hier meer informatie over Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en de Veiligheidsladder.
Lees hier meer informatie over de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).
Voor algemene informatie of vragen over de ViA en de GCVB kunt u een bericht sturen naar:
info@gc-veiligheid.nl.

