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Wat is Bouwspraak?
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• Een gebarensysteem/ gebaren set

• Voor het waarschuwen en te laten handelen van werknemers die zich 
in een gevaarlijke situatie bevinden of die mogelijk in een gevaarlijke 
situatie terecht komen

• Voor werknemers die over langere tijd gezondheidsschade op kunnen 
lopen



Hoe is Bouwspraak ontstaan?
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• Veel buitenlandse werknemers

• Taalproblemen / geluid

• (bijna) Ongevallen

• Vraag/opmerkingen vanuit het veld

• WG en WN handen ineengeslagen

• Vastgesteld 17 woorden en 4 normerende begrippen



Uitgangspunten van Bouwspraak
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• Universeel (i.v.m. meerdere nationaliteiten)

• Gebaren i.p.v. taal

• Intuïtief (i.v.m. snel kunnen handelen)

• Gebaren moeten robuust zijn (geen doventaal)

• Gebaren moeten urgentie uitstralen (repeterende bewegingen)

• Gebruik bestaande gebaren

• Gebaren mogen niet beledigend zijn



Bouwspraak in de uitvoering
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• Start altijd met het attentie gebaar en hé, hé, hé (seiner)

• Visueel contact (ontvanger)

• Volgende gebaren (seiner)

• Andere werknemers erop attenderen dat iemand gevaar loopt



Bouwspraak en andere “gebaren/aanwijzingen”

07-11-2019 6

• Bouwspraak is overkoepelend 

• Wanneer het attentiegebaar en hé, hé, hé gezien en/of gehoord 
worden, worden alle werkzaamheden gestopt, totdat duidelijk is 
waarom het attentiegebaar is gegeven en de situatie weer 
genormaliseerd is.

• De ontvanger bij andere gebarensystemen, b.v. hef- en hijsgebaren, 
blijft te allen tijde reageren op zijn “eigen” seinergever.



Vooruit kijkend
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• Uitgangspunt: Verplicht op iedere bouwplaats

• Wat hebben stakeholders nodig?

• Implementeren in opleidingsprogramma’s 

• Onderdeel maken van certificeringen (GPI,VCA)

• Afstemmen van bestaande gebarensystemen



Wat is er nodig?
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Om Bouwspraak (snel) te implementeren

Er is: 

Een website met beeld, video, geschreven- en gesproken tekst

Downloaden posters

Wat hebben stakeholders nodig?

https://www.bouwspraak.nl/


Wat is er nodig?
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Power Point presentatie

Filmpjes ter verduidelijking 

Handleiding

Toolbox

Online leermiddel (vragen naar een gebaar en bevestiging d.m.v. beeld 
of video)



Disclosure belangen sprekers
• Geen belangenverstrengeling

• Voor de Volandis Deskundigendag mogelijk relevante relaties: 
geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld: geen

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding: geen

• Aandeelhouder: n.v.t.

• Andere relatie: n.v.t.
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