
Om te onthouden
Toolbox 1, 2 en 3 Bouwspraak

Zo simpel. Zo veilig!

Wie moet Bouwspraak beheersen
Op bijna alle projecten worden werkzaamheden uitgevoerd door personeel van  
verschillende bedrijven. Een ieder die op een Bouwplaats komt moet Bouwspraak beheersen.
Bouwplaatspersoneel, UTA personeel, elektriciens, installateurs, toeleveranciers,  
onderaannemers enz. IEDEREEN!

Aandachtspunten bij werkvoorbereiding
• Inventariseer de eigen werknemers die Bouwspraak nog niet machtig zijn,
• Vraag aan alle werkgevers die verschillende werknemers/personen op het project inzetten of  
 een ieder Bouwspraak machtig is en controleer dit,
• Vraag de ZZP’ers of zij Bouwspraak machtig zijn en controleer dit,
• Leg vast op welke wijze Bouwspraak en eventueel andere gebaren op een project gezekerd  
 worden en blijven,
• Zorg voor voorlichting en instructie van Bouwspraak,
• Zorg voor een voorman/tolk,
• Plan toolboxen

Aandachtspunten bij de uitvoering
Tijdens de uitvoering van een project moet iedere werknemer Bouwspraak beheersen. Als niet
iedereen Bouwspraak beheerst dan kan er geen goede communicatie plaats vinden. Om Bouwspraak
uit te voeren zijn een aantal punten belangrijk. 

• Bouwspraak wordt gebruikt wanneer werknemers mogelijk in gevaarlijke situaties terecht  
 komen die op korte- (direct) en op de lange termijn (gezondheids)schade opleveren
• Bouwspraak wordt gebruikt om werknemers die in een gevaarlijke situatie verkeren, waarbij op  
 de korte- (direct) en op de lange termijn (gezondheids)schade optreed, meteen te waarschuwen 
 zodat zij snel kunnen reageren
• Bij het zien van het attentiegebaar en/of het horen van hé, hé, hé stoppen alle werknemers met 
 hun arbeid en proberen visueel contact met de seiner te leggen
• Seingevers van andere gebaarsystemen zoals. b.v. hef- en hijsgebaren geven dan een “stop”  
 gebaar naar hun ontvanger
• Bouwspraak kent seingevers en ontvangers. Een seingever maakt gebaren en de ontvangerreageert op  
 de gebaren
• De seingever begint altijd (behalve bij de PBM-gebaren) met het attentiegebaar samengaand  
 met het roepen van hé, hé, hé.
• De ontvanger moet visueel contact hebben met de seiner
• Na visueel contact kan de seingever het volgende gebaar maken
• Waarschuwingsgebaren worden hoofdzakelijk gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke  
 situaties waarin de ontvanger terecht kan komen 
• Actiegebaren worden gebruikt bij situaties waarin de ontvanger al gevaar loopt en direct moet reageren
• Gebaren voor PBM’s worden gebruikt, omdat het niet gebruiken van PBM’s in situaties waarin dat  
 verplicht is, sowieso op de korte- of lange termijn schade oplevert. PBMgebaren kunnen ook zonder  
 het attentiegebaar gegeven worden.
• Neem bij het geven van de gebaren een duidelijke houding aan
• Voer de gebaren rustig en beheerst uit
• De telefonist van 112 spreek alleen Nederlands, Duits of Engels. Een werknemer die deze talen niet  
 machtig is kan dus geen 112 bellen
• Houd toezicht op het dragen van de PBM’s
• Houd toezicht en corrigeer werknemers die de gebaren van Bouwspraak niet gebruiken 
  om collega werknemers te waarschuwen.
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Relevante wet- en regelgeving
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle  
met de arbeid verbonden aspecten.

Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet
verrichten in een bedrijf of een 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.

Arbeidsomstandighedenwet
• Artikel 3 (arbeidsomstandighedenbeleid)
• Artikel 5 (inventarisatie en evaluaties van risico’s)
• Artikel 8 (voorlichting en onderricht)
• Artikel 10 (voorkomen van gevaar voor derden)
• Artikel 11 (algemene verplichtingen van werknemers)

Arbeidsomstandighedenbesluit
• Artikel 2.28 (Veiligheids- en gezondheidsplan)
• Artikel 4.1b (zorgplicht werkgever)

Meer informatie
Handreiking arbomaatregelen, Taal en veiligheidsrisico’s, December 2019, SER
Samenwerken aan taal, Een advies over laaggeletterdheid, April 2019, SER
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