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Om te onthouden voor werknemers 

Kindveilige projectlocatie

IN NEDERLAND GEBEUREN ER MET REGELMAAT ONGELUKKEN MET DERDEN OP PROJECTLOCATIES. DEZE TOOLBOX IS SPECIAAL 

GERICHT OP HET VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN MET KINDEREN OP OF IN DE BUURT VAN PROJECTLOCATIES, ZOWEL TIJDENS ALS 

NA WERKTIJD. 

Veilige projectlocatie
Projectlocaties moeten tijdens het werk, maar ook na werktijd 
veilig zijn. Dit geldt voor projectlocaties en verbouwlocaties bij 
particulieren. Kinderen verplaatsen zich bijvoorbeeld van en 
naar school en spelen thuis met vriendjes en vriendinnetjes. 

Boete
Wist je dat je een boete kunt krijgen als je projectlocatie 
onveilig is? Zo kopte de Cobouw op 5 april 2022 'Bouwbedrijf 
krijgt boete voor dodelijk ongeluk kleuter'. De cijfers liegen er 
niet om: 44.000 kinderen per jaar naar de Spoed Eerste Hulp (1 
t/m 14 jaar). Van 25% is de locatie van het ongeluk onbekend.
 
Wet- en regelgeving
De Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op 
werkgevers en werknemers: ‘Indien bij of in rechtstreeks 
verband met de arbeid die de werkgever door zijn 
werknemers doet verrichten in een bedrijf of inrichting of in 
de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor 
de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die 
werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen 
ter voorkoming van dat gevaar’. 

De werkgever is echter mede verantwoordelijk voor derden. Dit 
staat in artikel 10 van de arbeidsomstandighedenwet.
Per 1 januari 2023 is het verplicht een veiligheidscoördinator bij 
bouw- en sloopwerk aan te stellen. Deze taak kan toebedeeld 
worden aan de V&G-coördinator. 
•  De V&G-coördinator waarborgt de veiligheid op  

bouw- en/of projectlocaties. 
•  De veiligheidscoördinator directe omgeving ziet toe op 

de veiligheid in de directie omgeving van de plek waar 
gebouwd wordt.

Wat is onveilig?
Een projectlocatie is een prachtig speelterrein voor kinderen. 
Kinderen vertonen gedrag waarbij ze geen gevaar zien. Ze 
spelen tikkertje, zijn nieuwsgierig en klimmen en klauteren 

overal op. Met de nodige risico's tot gevolg. Rioolbuizen, 
trappen, steigers, stapels stenen, sleuven en gaten in de grond 
nodigen allemaal uit tot spelen, rennen, verstoppen, klauteren 
en liggen. 

Maar de projectlocatie is natuurlijk geen speeltuin. Buizen 
kunnen rollen, van steigers en trappen kun je vallen. Bij 
sleuven, gaten en putten kun je bedolven raken. Materiaal kan 
verschuiven en aan scherpe uitsteeksels kun je jezelf snijden.
En…. kinderen kunnen soms nog niet lezen. Borden en teksten 
op een projectlocatie zeggen dan niets.

Wat is veilig?
Wees je ervan bewust dat er kinderen op een projectlocatie 
kunnen komen. Neem de volgende maatregelen:
•  Pas antiklim bouwhekken toe;
•  Veranker, borg en zet materialen stevig vast  

tegen wegrollen en omvallen;
• scherm scherpe randen af;
• Sluit open uiteinden af;
• Sluit stroomkasten en waterputten af. 

Mogelijk direct betrokken personen
• Opdrachtgever;
• Projectleiders;
• Uitvoerders;
• Werkenden;
• V&G-coördinator/veiligheidscoördinator.


