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7 november 2017: Zero Accident Netwerk bijeenkomst bij de 

Beatrixsluis te Nieuwegein. Gastorganisatie: Heijmans N.V.  

Welkom en introductie GO! programma 

De deelnemers aan bijeenkomst werden welkom geheten door Jan Heijmans, programma 

manager Veiligheid bij Heijmans N.V. Hij geeft een korte inleiding over het GO! (Géén 

Ongevallen!) Programma van Heijmans dat in 2013 is gestart. Een programma met een 

veelheid van activiteiten en interventies, eigen logo en website: 

https://www.geenongevallen.nl/  waarop veel informatie over het programma is te 

vinden. 

 

 

 

Het programma berust op drie pijlers: Verandering van gedrag en cultuur, eenduidig en 

uniform veiligheidsniveau- en beeld, samenwerking aan veiligheid in de keten. De 

speerpunten voor 2017 zijn: eigenaarschap, stimuleren van een positieve meldingscultuur, 

orde en netheid, onderaannemers en leveranciers, en communicatie. Daarnaast waren er 

een aantal kleinere acties, zoals veiligheid rondom vakanties. 

https://www.geenongevallen.nl/
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Er zijn maandelijkse rapportages waaruit ook blijkt dat het programma tot een aanzienlijke 

vermindering van ongevallen heeft geleid (ook te vinden op de site). Wel zijn er verschillen 

tussen de drie typen activiteiten (infra, wonen en utiliteit) maar dat impliceert ook 

mogelijkheden om van elkaar te leren. Positief is ook dat het aantal GO! meldingen van 

gevaarlijke situaties is gestegen. Ondanks alle inspanningen is er in 2017 helaas toch een 

dodelijk ongeval geweest. Het kan en moet nog beter! 

  

Heijmans is ook actief met nadere bouwbedrijven en belangrijke opdrachtgevers in de 

Governance Code veiligheid in de bouw. Zie: https://gc-veiligheid.nl/.  In dit kader is er o.a. 

een initiatief binnen de GC Veiligheid idB om te onderzoeken of bij overheidsaanbestedingen 

van  aannemers en onderaannemers te eisen dat zij aan de slag zijn met de veiligheidsladder 

van NEN.  

https://gc-veiligheid.nl/
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Het werk aan de Beatrixsluis (Sas van Vreeswijk) 

Koen Verdonk, manager realisatie bij Heijmans, en eind verantwoordelijk voor de realisatie 

van het project bij de Beatrixsluis (verbreding van het Lekkanaal en aanleg van een derde 

kolk in de sluis). Het project wordt uitgevoerd door een consortium (met Besix, Jan de Nul, 

Reben en TDP) en een aantal grotere onderaannemers. Besix is deelnemer aan het zero 

accidents netwerk, en Martens en Van Oord, eerder als eens gastheer van het Zero 

Acccidents netwerk is verantwoordelijk voor de grond- en bagger werkzaamheden. Behalve 

een grootschalig project, is het ook innovatief: er is in het ontwerp proces veel aandacht 

besteed aan nieuwe technieken (o.a. roldeuren en 3D scanning). Het consortium is ook 

verantwoordelijk voor de goede staat van de nieuwe sluis en al het onderhoud voor de 

periode tot 30 jaar na opdrachtverlening. Er is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van 

alle relevante bedrijfs- en veiligheids risico’s.  

Huidige stand van de Beatrixsluis (oktober 2017). 

 

  

Huidige stand van de Lekdijk (oktober 2017) 
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Een interessant deelproject was het verplaatsen van een drietal kazematten (bunkers) die 

een door UNESCO beschermde status hebben. Door de verbreding van het kanaal zijn deze 

ca 150 meter verplaatst.  

 

 

Verplaatsing Kazematten 

 

Project rondleiding 

Na het gezamenlijk bekijken van de Heijmans Veiligheids introductie film en een korte pauze 

was het tijd voor een projectrondleiding met opdracht:  

- Noem drie punten waaraan je kunt zien dat er binnen dit project aandacht is voor 

veiligheid 

- Maak een foto van een onveilige situatie 

- Noem minimaal één verbeterpunt voor dit project of Heijmans op het gebeid van 

veiligheid. 

Deelnemer worden of meer informatie gewenst over het Zero 

Accidents Netwerk? 
 

Neem dan contact op met Ingrid  Hommenga (secretariaat): I.W.M.Hommenga@hhs.nl 

of met Gerard Zwetsloot (initatiefnemer): gz@gerardzwetsloot.nl / telefoon: 06 3829 4010. 

 Ook verwijzen wij u graag naar de website: www.zeroaccidents.nl 

mailto:I.W.M.Hommenga@hhs.nl
mailto:gz@gerardzwetsloot.nl
http://www.zeroaccidents.nl/
http://www.zeroaccidents.nl/
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ZAN deelnemers tijdens de rondleiding bij de Beatrixsluis (in de planningsruimte bij een schaalmodel) 
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Presentatie GO! Coach 

Na de rondleiding gaf Robbin Dullens, Projectcoördinator en tevens GO! Coach en 

presentatie over de activiteiten en praktijken van de GO! Coaches bij Heijmans. 

Binnen Heijman is in 2015 een eerste lichting van 30 GO! Coaches opgeleid. Na een opleiding 

van 5,5 dag vormen zij het boegbeeld van het GO! Programma op de werkvloer. Momenteel 

zijn er ca 45 GO! Coaches actief binnen Heijmans, en zijn er 15 opgeleid in 2017 . Tijdens de 

opleiding is er aandacht voor: Hoe zit je zelf in elkaar? Hoe kun je andere aanspreken? Hoe 

geef je presentaties? Voorbeeld gedrag, Rollenspellen. Voor de eerste lichting (waar Robbin 

toe behoort) was het nog wat zoeken wat het ging inhouden, maar inmiddels is dat wel 

uitgekristalliseerd. 

Ook al heb je er formeel maar 4 uur per week voor, je bent Go! Coach voor altijd, aldus 

Robbin. Belangrijke taken zijn: verhogen van het veiligheidsbewustzijn, het op de agenda 

zetten van veiligheid, inspireren en motiveren t.a.v. veiligheid, en collega’s ondersteunen en 

dilemma’s bespreekbaar maken. Een belangrijk dilemma voor de werkvloer is: zal ik zaken 

wel of niet vertellen aan mijn leidinggevende? Het is dan makkelijker die zaken te bespreken 

met een GO! Coach. Vooral omdat leidinggevenden niet zo goed zijn in echt goed luisteren. 

De ervaring van GO! Coaches is dat als je goed luistert, ook naar de emoties die niet worden 

uitgesproken, mensen dat heel fijn vinden en van alles vertellen. Werken met buitenlandse 

contractors is soms wel een uitdaging, die zijn veel minder gewend iets te vertellen. 

Handelen als Go! Coach is gericht op korte termijn zaken die ook op lange termijn effect 

hebben. 

Een Go! Coach heeft een autonome rol. Hij kan makkelijk overal binnenlopen. En net als 

iedereen binnen kan hij zeggen dat het werk gestopt moet worden omdat het onveilig is. Als 

GO Coach ga je het gesprek aan, maar je neemt geen beslissingen. Je helpt een oplossing te 

vinden, vaak in overleg met de leidinggevende. De GO! Coach lost geen veiligheidskundige 

vraagstukken op. Daarvoor is er een veiligheidskundige.  

Eenmaal per 3 maanden is er een meeting van een halve dag van alle Go! Coaches (het GO! 

Coach café). Daar worden ervaringen en nieuwe inzichten uitgewisseld. Ook wordt er een 

specifiek thema of actie afgesproken voor het komende kwartaal. 

Motto: Iedere onveilige situatie die we melden is een potentieel ongeval dat we hebben 

voorkomen. Iedere veilige situatie die we melden, is een voorbeeld om elders een 

onveilige situatie te voorkomen.  
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Presentatie Vakman 2020 – Expert programma 

 

Daarna gaf Sjaak Luijten, uitvoeringsmanager (maar ook GO! Coach en OR-lid), een 

presentatie over het Heijmans programma Vakman 2020 expert. 

De achtergrond van dit programma, dat veel breder is dan alleen veiligheid, maar waar 

veiligheid wel een belangrijk onderdeel vormt, is de ambitie van Heijmans om in 2020 de 

beste bouwer van Nederland te zijn. Het programma is in de plaats gekomen van de oude 

cao scholingsdagen.  

Er zijn nu 30 Vakman 2020 Experts, die medewerkers in kleine groepen hun kennis 

overdragen (3 x per jaar een halve dag, totaal 12 uur per jaar). Maar zij halen daarbij ook 

informatie op over de praktijk, en over waar men in de praktijk tegenaan loopt, maar het is 

geen toolbox. De drie hoofdthema’s zijn: veiligheid, faalkosten reduceren, betrokkenheid 

vergroten. Soms ontstaat er op de werkvloer een machteloosgevoel om iets te veranderen. 

Daar kan de Vakman/Expert bij helpen. Mondelingen communicatie is daarbij heel belangrijk 

(ca 50 % kan maar beperkt lezen). Terugkoppeling moet je binnen één dag geven, want 

anders zijn ze het vergeten, of – nog veel erger - men reageert met ‘je hoort toch nooit meer 

wat’). 

Sjaak is sterk voorstander van ‘een vaste flexibele schil’, waar men weet hoe er bij Heijmand 

wordt gewerkt, en zelf ook werkt a la Heijmans, inclusief GO! Coaches. Een belangrijke reden 

is dat het al gauw vier maanden duurt voor je elkaar voldoende kent, en bij buitenlanders 

met andere cultuur vaak nog langer.  

Een nieuw plan is om hogere management 3x per jaar op de werkvloer aanwezig te laten 

zijn. Door naar de mensen te luisteren, zo een beter begrip van de praktijk te krijgen, en 

tegelijk betrokkenheid te tonen, kunnen we nog beter worden, zo is de gedachte.  
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Terugkoppeling opdracht en rondleiding 

De deelnemers gaven individueel op gele en groene plakkertjes hun indrukken van het GO! 

Programma en van de rondleiding weer. 

Samenvatting van positieve punten - tops, waar men van onder de indruk was….. 

 Positieve instelling naar veiligheidsbeleving en dit te vertalen op de werkvloer 

 Leidinggevende meer op de werkvloer 

 GO! Coach Café en laagdrempeligheid van de GO! Coaches 

 Goede opleiding Go! Coaches, namelijk inclusief beïnvloedingsvaardigheden 

 De manier waarop ik zag dat men iemand aansprak aangaande onveilige situatie, 

gelijkwaardig (Sas van Vreeswijk) 

 Voor een bouwplaats behoorlijk netjes gerangschikt (Sas van Vreeswijk) 

 Op schaalmodel dagelijks bespreken wat er gebeurt op de bouwplaats (Sas van 

Vreeswijk) 

 Hightech hulpmiddelen zoals Virtual Reality (Sas van Vreeswijk) en digitalisering van o.a. 

WPI’s, APP, informatie, etc. 

 Veiligheid aan de voorkant in het ontwerp én tijdens voorbereiding 

 

Samenvatting van verbeterpunten – tips  

 Het lijkt er op dat Heijmans heeft gekozen voor regiemodel m.b.t. veiligheid 

impliceert ook risico’s  

 Het potentiele gevaar wegens het gebrek aan cohesie (Sas van Vreeswijk) 

 Bouwplaatsmedewerkers ook GO! Coach maken 

 Mis de relatie tussen GO! Coach enerzijds en preventiemedewerkers/V&G 

coördinatoren/MVK/HVK’er anderzijds 

 Diverse concrete situaties waar de veiligheid toch nog niet optimaal is, in relatie tot 

hijswerkzaamheden, slijpen, werken op hoogte, etc.(allen voor de locatie Sas van 

Vreeswijk) 

 

 

 

Gastheerschap van volgende bijeenkomsten van het zero 

accidents netwerk 
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Er wordt besproken elke organisatie(s) een volgende bijeenkomst van het netwerk zouden 

willen organiseren. Zij kunnen daarbij enige ondersteuning krijgen van de Haagse 

Hogeschool (opleiding integrale veiligheid) en van Gerard Zwetsloot (initiatiefnemer van het 

netwerk). 

 

Fred de Bruijne van Mercon geeft aan dat hij wel een volgende bijenkomst wil organiseren. 

Enkele anderen geven aan dat wellicht daarna wel te willen doen. 

Het logo van de volgende gastheer organisatie 

 

 

Bredere ontwikkelingen rondom zero accidents 

 

Start van mondiale campagne rondom Vision Zero 

Gerard Zwetsloot meldt dat eind september (2017) de eerste mondiale campagne ter 

bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk van start is gegaan. Deze gaat uit van  

Vision Zero, en omvat zowel veiligheid, gezondheid als welzijn op het werk. Zie ook: 

http:visionzero.global 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw1dvepLTXAhXIhqQKHRTUDXcQjRwIBw&url=https://www.fme.nl/de/leden/mercon-montage-bv&psig=AOvVaw2gALCUcx3vD1nKSnHvfOk5&ust=1510412903848486
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De campagne is geïnitieerd door de International Social Security Organisation (ISSA) en 

wordt inmiddels ondersteund door een groot aantal (inter)nationale organisaties, 

waaronder het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze 

campagne maakt het ook aantrekkelijker voor multinationele bedrijven om zich te verbinden 

aan zero accidents of zero harm. 

 Het logo van de mondiale campagne 

 

 

Voor de campagne zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een zelf-beoordelings 

instrument. Vaak gaat bestaande en bewezen tools die zijn gecombineerd met innovatieve 

elementen. De materialen zijn in een aantal talen beschikbaar, naast het Engels onder 

andere in het Duits. De verwachting is dat op korte termijn vele talen beschikbaar zullen 

komen. De campagne kent ‘partners’ waaronder dus het Agentschap in Bilbao, maar ook 

bedrijven die zich aan de campagne verbinden. Nadere informatie of aanmelden als partner 

of deelnemend bedrijf kan via de website. 
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Bijeenkomst National Safety at Work Platform (Intersafe) op 15 maart 2018 

Gerard Zwetsloot meldt dat hij onlangs is benaderd door Intersafe, voor een eventuele  

bijdrage van het Zero Accidents netwerk aan een bijeenkomst van het National Safety at 

Work platform, op 15 maart 2018, in de Van Nelle fabriek te Rotterdam, met als thema “van 

willen naar kunnen”. Intersafe streeft naar ca. 800 deelnemers.  

Dit wordt kort besproken. Het lijkt een goede gelegenheid om nieuwe deelnemers en 

belangstellenden te werven, maar dat zou niet in de plaats moeten komen van een netwerk 

bijeenkomst. Geopperd wordt om een soort ‘challenge’ te organiseren met studenten van 

de Haagse Hogeschool. Herman de Bruine (HHS) en Gerard Zwetsloot zullen dit uitwerken. 

 

 

Mogelijkheid om studenten (HHS) volgend jaar veiligheidskundig onderzoek te laten doen  

In het collegejaar 2018-2019 gaat de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Haagse Hogeschool 

(HHS) een Nederlandstalige minor Industriële Veiligheid geven. Dat is een tien weeks programma 

waar 2e jaars studenten full-time mee bezig zijn in de periode van half november 2018 tot eind 

januari 2019. Als onderwerpen kan worden gedacht aan: veiligheidscultuur assessments, leren van 

incidenten, incidentonderzoek, veiligheidsbewustzijn, Lean Gemba Safety Walks. Andere 

onderwerpen die vanuit het zero accidents netwerk worden aangedragen zijn bespreekbaar.  

Graag komt de HHS in contact met organisaties die bereid zijn een of meer groepen van vijf 

studenten een veiligheidskundig onderzoek te doen wat aansluit bij de behoeften in de industrie. 

Geïnteresseerde organisaties zijn van harte uitgenodigd zich te melden bij Herman de Bruine 

(h.debruine@hhs.nl) en kunnen desgewenst met de ontwikkeling van het minor programma mee  

denken.   

 

Korte evaluatie van de netwerkbijeenkomst 

De deelnemers bedankten Jan Heijmans, Astrid Neefs, Koen Verdonk, Robbin Dullens en 

Sjaak Luijten van Heijmans voor de gastvrijheid, openheid, en inspiratie die in deze 

bijeenkomst werden getoond. Uit de vele ‘Tops’  die de deelnemers bij de terugkoppeling 

naar voren brachten blijkt wel dat de middag bijzonder hoog werd gewaardeerd.  

 

 

 

 

mailto:h.debruine@hhs.nl
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Enkele recente publicaties over zero accidents en vision zero. 

Gerard Zwetsloot heeft met diverse internationale collega’s in 2017 een aantal 

(wetenschappelijke) artikelen over zero accidents en vision zero gepubliceerd. Deze zijn op 

te vragen bij de auteur (via gz@gerardzwetsloot.nl).  

Zwetsloot GIJM, Kines P, Wybo JL, Ruotsala R, Drupsteen L, Bezemer RA, 2017. Zero Accident Vision 

based strategies in organisations: Innovative perspectives, Safety Science 91, 260-268. doi 

10.1016/j.ssci.2016.08.016. 

Zwetsloot GIJM, Kines P, Ruotsala R, Drupsteen L, Merivirta ML, Bezemer RA, 2017. The importance 

of commitment, communication, culture and learning for the implementation of the zero accident 

vision in 27 companies in Europe, Safety Science 96, 22-32. doi: 10.1016/j.ssci.2017.03.001. 

Zwetsloot GIJM, Leka S, Kines P, 2017. Vision Zero: From accident prevention to the promotion of 

health, safety and wellbeing at work, Policy and Practice in Health and Safety, 15, (2), 88-100. doi: 

10.1080/14773996.2017.1308701. 

Zwetsloot GIJM, (2017). Vision Zero: promising perspectives and implementation failures; A 

commentary on the papers by Sherratt and Dainty and Dekker,  Policy and Practice in Health and 

Safety, 15 (2), 120--123. Doi: 10.1080/14773996.2017.1373998 

Kort na de netwerkbijeenkomst heeft de redactie van NVVK-nieuws aan Gerard Zwetsloot gevraagd 

een artikel over Visio Zero, Zero Accidents en Zero Harm te schrijven voor de NVVK-leden. Dat gaat 

gebeuren en zal begin 2018 worden gepubliceerd. 

 

 

mailto:gz@gerardzwetsloot.nl

