
B-ALERT 

 
 
 

Versterkt veerkracht van de bouwplaatsmedewerker 
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Aanleiding B-ALERT 

Huidig veiligheidsdenken heeft grenzen bereikt: aantal ongevallen 

bouw redelijk constant 

Oud paradigma veiligheidsbeheersing: focus op wat mis gaat 

Technologie / managementsystemen / cultuur  hebben ‘glazen 

plafond’ bereikt 

 

Nieuw paradigma veiligheidsbeheersing: focus op wat goed gaat 

Uitgaan van talenten van mensen 

Respect vakmanschap staat voorop 

Nieuw paradigma: resilience = veerkracht vakman en teams staat 

voorop 
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Individu 

Organisatie 

B-ALERT: spreekt veerkracht vakman en team 

aan! 
 

Managen en benutten  

verandering 

Identificeren zwakheden 

Voorbereid zijn op onverwachte 

situaties 

Aanpassen organisatie op basis  

van voorzorg 

Talent benutten 
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vakman kijkt vooruit, let op, 

reageert en leert 

wat komt op 

vakman af 

zo komen we 

verder 

WAT HELPT:  hulpbronnen 

teambronnen 

verbindend 

leiderschap 
dialoog 

organisatie kan zich 

aanpassen 

organisatiebronnen 

veiligheidscultuur 

onderdelen 

niet op tijd 

onveilige

collega’s 

veilig thuis 

goed 

gedaan 

onveilige 

situatie 
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Hulpbronnen veiligheid en veerkracht: het “DNA” 
van BAM  

Gebaseerd op 110 BAM hulpbronnen 

24 meest kenmerkende hulpbronnen geselecteerd  

Die meetbaar maken waardoor diagnose per bedrijfssituatie mogelijk 

wordt 

Deze meting geeft weer richting aankeuze proces waarmee 

interventies kunnen worden geselecteerd of geduid 
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Diagnosetool levert veerkrachtprofiel op 
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Keuzewijzer koppelt interventies aan 
veerkrachtprofiel 
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Waar staan we? 

B-ALERT werkend in een demo  

B-ALERT ontworpen voor manager, uitvoerder en 

bouwplaatsmedewerker en helpt staf (HRM manager en 

veiligheidskundige) 

Is web-based: op elk mobile device te gebruiken 

Door te ontwikkelen tot prototype met verdere uitwerking en tests 

techniek en inhoud 

In potentie een krachtig instrument om hulpbronnen voor veerkracht 

en veiligheid van de vakman te versterken op organisatie, team en 

individueel niveau 
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Partners en contact 

BAM-team: Geert van der Linde 

TNO-team:  Johan van der Vorm/Monique van Blijswijk 

PantaMedia:  Robert van der Broek 
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B-ALERT: Anticipeer, Leer  En Reageer Tijdig! 
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Partners welkom voor doorontwikkeling B-ALERT 
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