Ongelukken op bouwplaatsen gebeuren vaak door onvoorzichtigheid en
slechte werkvoorbereiding. Strukton Civiel, bouwer van infrastructuur als
wegen, tunnels en bruggen, heeft een eigen norm voor een veilige bouwplaats en streeft naar ‘Zero Accidents’.

‘Zero Accidents’
Loek Kusiak
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Loek Kusiak is journalist
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