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UITNODIGING
Werken in de bouw brengt risico’s met  
zich mee. Veiligheid, stof, stress, werkdruk; 
dagelijks komt men er mee in aanraking.  
Maar het is niet altijd duidelijk wat de mate 
van blootstelling is of wat men kan doen om 
het risico te verlagen.

Er bestaan veel digitale informatiebronnen en sensoren, 
die een indruk kunnen geven van mogelijke risico’s 
tijdens het werk. Denk aan alarmeringsensoren, stofsen-
soren, digitale versies van vakbladen, hartslagmeters, 
GPS trackers, etc. 

Het is echter belangrijk dat deze digitale sensoren en 
informatiebronnen ook daadwerkelijk tijdens het werk 
gebruikt kunnen worden om de veiligheid op de werkplek 
te vergroten.

TNO is van plan om een tool te ontwikkelen waarin deze 
sensoren en informatiebronnen gekoppeld worden. 
Hiermee kan dan praktisch advies gegeven worden aan 
de gebruiker om het risico tijdens het werk te vermind-
eren. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidshelm of 
veiligheidsbril die ontworpen is om u te alarmeren in het 
geval van onveilig werken en u hierover advies geeft! 
Tijdens de workshop vragen we u om mee te denken over 
de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve digitale tool 
en een te ontwikkelen prototype dat specifiek gericht zal 
zijn op de bouw. Door deel te nemen aan de workshop 
zorgt u ervoor dat uw ervaringen meegenomen worden 
en de tool straks goed aansluit bij uw wensen.

TNO STREEFT ER NAAR OM EEN 
INNOVATIEVE TOOL TE ONTWIK-
KELEN DIE NAADLOOS AANSLUIT 
BIJ UW WERKZAAMHEDEN EN 
ZO MIN MOGELIJK AFLEIDT. 
DAAROM HEEFT TNO UW HULP 
NODIG!

Wat zijn de risico’s tijdens uw werk? Wanneer wilt u 
geïnformeerd worden over de risico’s tijdens uw werk? 
Hoe en wanneer wilt u advies krijgen? Wat voor informa-
tie is voor u bruikbaar in uw dagelijkse werk? Waar loopt 
u tegenaan? Heeft u al ervaring met digitale 
technologieën? 

Deze onderwerpen willen we met u bespreken in een 
interactieve workshop.

Op donderdag 31 augustus organiseert TNO in Utrecht 
een interactieve avond waarin we uw ervaringen, wensen 
en eisen voor een digitale veiligheids-tool willen 
bespreken. 

Het programma is als volgt:
17:30 Ontvangst 
18:00 Workshop- Inventarisatie ervaringen en wensen
19:00 Maaltijd en demonstraties van nieuwste  
  ontwikkelingen
20:00 Workshop- Prioritering wensen
21:00 Einde en mogelijkheid tot napraten
 
Tijdens de verzorgde maaltijd zullen we u informeren 
over de nieuwste veiligheidsinnovaties en ontwikkelin-
gen op het gebied van veilig werken in de bouw.
 
We hopen u daarmee alvast een blik te geven op wat er 
in de toekomst allemaal mogelijk is. 

Met deze workshop waarbij we u nieuwe ontwikkelingen 
laten zien en u ons informeert over uw wensen en eisen 
hopen we bij te dragen aan een veiligere werkplek, 
zonder dat het uw werkzaamheden negatief beïnvloed.

In verband met het beperkt aantal plaatsen verzoeken wij 
u zich z.s.m. per email aan te melden bij Ingrid Raben.


