
AANBEVELINGEN 
 
 
 
De Raad richt aanbevelingen aan de opdrachtgever, hoofdaannemer, de staalbouwer  en de 
brancheorganisatie.  
 
 
Aan de opdrachtgever FC Twente en de gedelegeerd opdrachtgever  
The Stadion Consultancy: 
 
1. Breng bij toekomstige werkzaamheden vooraf in kaart onder welke omstandigheden alle  partijen      
    de geplande werkzaamheden realistisch kunnen uitvoeren. 
 
2. Zie bij werkzaamheden als opdrachtgever erop toe dat alle afspraken met betrekking tot 
    veiligheid ook daadwerkelijk belegd zijn en gehandhaafd worden. 
   
 
Aan Te Pas Bouw, Dura Vermeer, Trebbe en Voortman Staalbouw:  
 
Omdat de Bouwcombinatie een gelegenheidscombinatie was voor dit project, richt de 
Onderzoeksraad de aanbeveling direct aan de bij het voorval betrokken partijen.   
 
3. Laat de Onderzoeksraad weten welke zwakke plekken er bij samenwerking in het bouwproces 

zijn, waardoor de veiligheid in geding komt. Geef concreet invulling aan de verantwoordelijkheid 
als aannemer bij het oplossen van deze zwakke plekken:  
 

a. Schep de randvoorwaarden waarbinnen partijen en werknemers op de bouwplaats tijdens 
elke fase van het bouwproces op een veilige manier een bouwwerk realiseren; 

b. Benoem de verantwoordelijkheden en beleg deze op een eenduidige en voor iedereen 
inzichtelijke wijze tussen de uitvoerende partijen in een bouwproces.  

c. Organiseer een systematische en sluitende overdracht tussen de partijen binnen een 
project. Borg hierbij dat iedere partij zichtbaar verantwoording aflegt over de door hem 
uitgevoerde activiteiten. 

 
Aan de brancheorganisatie Bouwend Nederland: 
 
4.  Neem het initiatief in de vorm van een actieplan in het organiseren en expliciteren van de  wijze 

waarop de taken worden toebedeeld tussen de uitvoerende partijen in een bouwproces. Neem 
hierbij naast de verbetervoorstellen uit eerdere onderzoeken naar constructieve veiligheid ook 
de bestaande kennis en expertise verwoord in de gedragscode constructieve veiligheid van de 
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) mee.  
 

5.  Neem het initiatief om de niet bij de brancheorganisatie aangesloten leden toch in dit 
     verbeterproces te betrekken.  
 
 
 
 
 
 
Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging van 
deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken minister kenbaar 
te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen hun standpunt ten 
aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. 
Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de 
minister van Veiligheid en Justitie verstuurd te worden. 
 


