
Verkoopt een goed instrument 
zichzelf? 

Tamara Onos (Auxilium HSE) 

Adri Frijters (Arbouw) 



Programma 

Veiligheidsindex Bouw (VI) en Storybuilder 
Bouwnijverheid (SB): 

• Omschrijving instrument 

• Introductie in de bouwnijverheid 

• Resultaten 

Conclusies 

Stelling 

 



VI: Omschrijving 

• Instrument ‘meet’ veiligheid op de bouwplaats 
a.d.h.v. 6 items 

• Uitvoering door medewerkers 
• Resulteert in een score (0-10) 
• Gevaren signaleren voordat er ongevallen 

gebeurd zijn 
• Verhoogt bewustzijn medewerkers 
• Registratie op internet (webbased) 
• Vergelijk mogelijk (tussen bedrijven, tussen 

projecten, tussen momenten) 
 

1. Werkgewoonten 
2. Steigers en ladders 
3. Machines en 

gereedschappen 
4. Valbeveiliging 
5. Licht, elektriciteit en 

energie 
6. Werkplek 



VI: Introductie 

• Introductie in Juni 2009 

• Documentatie aan 1000 bedrijven 

• Gratis begeleiding door een adviseur 

• 10 Bijeenkomsten (400 personen) 

• Jaarlijkse training van adviseurs 
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VI: Resultaat 

• 360 accounts 

• Registratie op internet door 9 bedrijven 

• Daadwerkelijk gebruik onbekend 



SB: Omschrijving 

• Online systeem voor de registratie, analyse 
en opvolging van ongevallen in de 
bouwnijverheid 

• Gebaseerd op het BowTie-model 

• Werkgever voldoet met dit model aan de 
wettelijke eisen voor wat betreft het 
registreren van ongevallen 

 



SB: Introductie 

• Introductiebijeenkomst in 2012 

• Mail aan alle bedrijven in de 
bouwnijverheid 

• Presentaties tijdens meerdere 
bijeenkomsten 

• Artikelen in tijdschriften 

• Mails naar adviseurs 

 



SB: Resultaat 

• Meer dan 300 gebruikers 

• Ruim 500 geregistreerde ongevallen 

• 5% van deze ongevallen meldingsplichtig 

• 50% succesvolle maatregelen uitgevoerd 

 

 



Conclusies 

• Gebruik VI beperkt 

• Gebruik SB redelijk 

• Concurrentie van andere systemen 

• Economische omstandigheden zijn niet 
optimaal 

• Verschil VI/SB is wettelijke plicht tot het 
registreren van ongevallen 

 



Stelling 

Instrumenten zoals de VI/SB hebben meer 
kans van slagen als er een wettelijke 
noodzaak tot gebruik is én ondersteunende 
organisaties het gebruik stimuleren 

 



Vragen? 

 
Tamara@auxiliumhse.nl 

06-54656757 
 

frijters@arbouw.nl 
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