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Een eerlijke en veilige werkomgeving is in het belang van iedereen, zeker in 

de bouw. Om die te garanderen, wilt u niet alleen weten wie er op de bouw-

plaats  aanwezig is, maar ook of zij aan alle arbeids- en veiligheidsvoor-

schriften voldoen. Niet voor niets is de wet- en regelgeving op dit gebied 

streng en zijn de boetes bij overtreding en nalatigheid hoog. Bouwplaats 

Check-in maakt het veel gemakkelijker om aan alle wet- en regelgeving te 

voldoen. Met dit online systeem is het eenvoudig om de identiteit, de ar-

beidsrelatie, projectintroductie en toegang van iedere medewerker op de 

bouwplaats te registreren en te controleren.
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Overzichtelijke  
digitale registratie
Op ieder bouwproject is het een komen en gaan van 

medewerkers, onderaannemers, inleners en zzp’ers. Om 

misstanden te voorkomen verlangt de wetgever dat er 

een grondige controle plaatsvindt en dat er een correcte 

administratie wordt bijgehouden. Tevens dient u te 

voldoen aan wet- en regelgeving voor het verwerken van 

persoonsgegevens. Zónder Bouwplaats Check-in zou dat 

uitmonden in een tijdrovende administratieve rompslomp. 

Mét Bouwplaats Check-in voert u een overzichtelijke digitale 

registratie die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. 

Efficiënte toegangscontrole 
met paslezer of App
Indien u gebruikmaakt van onze toegangscontrole met 

paslezer of App krijgen alleen diegenen toegang tot de 

bouwplaats die op de juiste manier zijn ingeschreven. 

Hierdoor weet u wie er op de bouwplaats aanwezig is, ook 

bij een calamiteit. Hierdoor zijn diverse rapportages mogelijk, 

zoals mandagregisters, calamiteitenlijst en dagstaten.

Safety Check-in
Een andere waardevolle aanvulling is de module Safety Check-

in. Door gebruik te maken van deze module zal iemand die in 

Bouwplaats Check-in is ingevoerd per e-mail een uitnodiging 

ontvangen om de veiligheidsinstructie en projectinformatie 

te bekijken. Optioneel kan er een online kennistest worden 

afgelegd, waarvan de resultaten worden opgeslagen in het 

systeem. Alleen wanneer de medewerker geslaagd is, krijgt 

deze toegang tot de bouwplaats.

Bouwplaats Check-in in 5 stappen
1:  online aanmelden van eigen medewerkers en 

onderaannemers in Bouwplaats Check-in;

2:  onderaannemers melden hun eigen medewerkers, 

onderaannemers en zzp’ers aan;

3:  optioneel doorloopt men de online projectintroductie & 

kennistest via Safety Check-in;

4:  op de bouwplaats wordt de automatische ID-controle en 

intake uitgevoerd;

5:  de controle en registratie zijn voltooid, de medewerker kan 

aan de slag.

Met het doorlopen van deze 5 stappen verminderen we de 

administratieve druk in de bouwkeet, zorgen we voor een 

flinke tijdsbesparing en een correcte administratie.

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)
Om als aannemer aan alle wettelijke verplichtingen 

te voldoen worden er veel persoonsgegevens in de 

administratie verwerkt. Deze verwerkingen zijn gebonden 

aan strikte bepalingen en die zijn vastgelegd in de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te 

maken van Bouwplaats Check-in wordt aan deze regelgeving 

voldaan. Zo worden er bijvoorbeeld alleen kopieën van ID-

documenten opgeslagen als dat noodzakelijk is (medewerkers 

van buiten de EER). Verder sluiten wij met onze klanten een 

verwerkersovereenkomst af waarin wij afspraken maken over 

o.a. de doelen, middelen en beveiligingsmaatregelen. 

Verschillende opties 
Iedere bouwplaats heeft zijn eigen kenmerken en 

uitdagingen, iedere aannemer heeft die ook. Om aan te sluiten 

op deze specifieke wensen en eisen is Bouwplaats Check-in 

per project verkrijgbaar in diverse pakketten en op maat.

De voordelen op een rij

	 	Online en eenmalige registratie vermindert 
 administratieve druk

	 	Registratie en verificatie voldoen aan alle 
wettelijke eisen (WKA, WAV, AVG) 

	 	Automatische controle ID en arbeidsstatus
	 	Effectieve toegangscontrole op basis van 

paslezers of App 
	 	Minder risico op boetes en imagoschade
	 	Koppeling met veiligheidsinstructies en 

projectintroductie (Safety Check-in) 
	 	Online controle VCA & GPI
	 	Verantwoordelijk en goed werkgeverschap
		 Deel de informatie over al uw projecten
		 Uitgebreide rapportagemogelijkheden 
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