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1e Dag van De 
ConstruCtieve 
veiligheiD

Datum
Woensdag 26 september 2012     
locatie
Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht



In samenwerking met:

platform
constructieve veiligheid

Congres: 1e Dag van De  
ConstruCtieve veiligheiD

De constructieve veiligheid van bouw-
werken moet beter. Want de Nederlandse 
bouw sector is de laatste jaren geconfron-
teerd met een aantal incidenten waarbij de  
constructieve veiligheid van bouwwerken in het 
geding kwam. Incidenten die hebben geleid 
tot persoonlijke ongevallen en faalkosten. Door 
meer aandacht voor constructieve veiligheid en 
betere samenwerking kunnen bouw bedrijven 
ongevallen en faalkosten terugdringen en 
tegelijkertijd werken aan de reputatie van de 
bouw sector. Een cultuur- en gedrags omslag is 
daarvoor cruciaal. Constructieve veiligheid staat 
al langer op de agenda. Met dit congres willen 
de initiatiefnemers een open dialoog voeren 
met alle keten partners in de bouwkolom over 
welke stappen noodzakelijk zijn voor de verdere 
verbetering van de constructieve veiligheid. 

Welke stappen moet de bouwsector zetten 
met betrekking tot constructieve veiligheid? 
Welke cultuuromslag is nodig? En wat kunnen 
we leren van andere branches? Deze vragen 
staan op 26 september 2012 centraal tijdens 
de 1e Dag van de Constructieve Veiligheid. 
Met sprekers als Tjibbe Joustra (voorzitter 
Onderzoeksraad voor Veiligheid), Bert van 
der Els (voorzitter Raad van Bestuur Heijmans 
nv) en Elco Brinkman (voorzitter Bouwend  
Nederland). In parallelsessies wordt aan-
dacht besteed aan de rol van de overheid, de  
risico’s in bestaande bouw en de veiligheids-
cultuur in voorbeeldsectoren als de luchtvaart 
en de medische wereld. Ook worden prak-
tijkcases gepresenteerd met betrekking tot  
constructieve veiligheid door betrokken (bouw)
bedrijven.

Het congres wordt georganiseerd door VNconstructeurs en Bouwend Nederland in samenwerking met de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Verder werken mee de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling 
Maatschappijen (NEPROM) en het Platform Constructieve Veiligheid. Deze dag richt zich op managers, 
bestuurders en professionals van bedrijven die zich bezig houden met de constructies van bouwwerken.

Over enkele weken ontvangt u de uitnodiging en het programma. 
Wilt u zich nu alvast aanmelden, dan kan dat via www.dagvandeconstructieveveiligheid.nl.


