
Bouwpas voor 
onderaannemers

Tips & trucs



Waarom bestaat Bouwpas?

• Wetten en regels gelden voor alle bouwers
• AVG
• WKA
• Waadi
• WAV
• En veel meer…

Google: Bouwpas Whitepaper of Quick Starts 

Daarom: weten wie er op de bouwplaats is

Het doel
• Zo min mogelijk tijd besteden aan administratie, en toch aan de wet voldoen



Wat doet Bouwpas?

• Helpen hoofdaannemer en onderaannemer bij eerlijker en veiliger
werken

• Één systeem voor alle bouwers: dus 1 keer invoeren
• Registratie
• Toegangscontrole
• Projectintroducties
• Toolboxen
• Aanwezigheid via QR-codes
• V&G plannen

• Hulpcentrum, Servicedesk, online trainingen en begeleiding



Hoe doet Bouwpas dat?

• Helpen hoofdaannemer en onderaannemer bij eerlijker en veiliger 
werken
• Helpen met verzamelen van de juiste gegevens (niet te veel, niet te weinig)
• Helpen met voldoen aan wetten en regels
• Helpen met veilig delen van persoonsgegevens
• Helpen met aantonen van eerlijk en veilig werk

• Één systeem voor alle bouwers: dus 1 keer invoeren

• Hulpcentrum, Servicedesk, online trainingen en begeleiding



Wat zijn de stappen voor aanmelding?

1. Hoofdaannemer maakt een project aan
2. Hoofdaannemer voegt contractuele onderaannemers toe
3. Onderaannemers voegen personeel en onderaannemers toe
4. Beoordelingstaken worden opgestart
5. Hoofdaannemer voert beoordelingstaken uit
6. Projectintroductie voor elke arbeidskracht
7. Melden op bouwplaats en aan het werk



De rol van de Onderaannemer

• Hoofdaannemer & Onderaannemer hebben verplichting gegevens te 
verzamelen

• De Onderaannemer moet dat dus aanleveren
• Gegevens van arbeidskrachten en van onderaannemers/zzp’ers
• Op papier en via Excel is niet veilig genoeg

• De Onderaannemer moet zelf ook voldoen aan wetten en regels en dus 
gegevens verzamelen



We updaten elke twee weken

Nieuwe functies: 
• Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord
• Contactpersonen beheren
• BASE voor onderaannemers

• Alle WKA-info
• Aantoonbaar voldoen aan wetten en regels
• De hele keten onder je in beeld
• Bouwplaats-inzicht

Slim werken met Bouwpas



Account maken

1. Log in met je link en een sms-code
2. Klik bovenin, in de groene balk, op Account maken
3. Stel een goed wachtwoord in
4. Log daarna in met je e-mailadres en je wachtwoord
5. Download de app ‘Google Authenticator’
6. Volg de stappen in beeld om je tweefactorauthenticatie eenmalig 

in te stellen
7. Voila! Je kunt voortaan inloggen met gebruikersnaam,

wachtwoord en de code op je telefoon



Contactpersonen kiezen

1. Log in en kies je bedrijf
2. Klik dan links op ‘Contactpersonen’
3. Voeg collega’s toe met ‘Nieuwe contactpersoon’, links in beeld
4. Kies zelf beheerders met de vinkjes aan de rechterkant
5. Klik op ‘Beveiliging’ en stel in dat alleen beheerders 

contactpersoon mogen zijn

Uitgebreide uitleg met screenshots vind je hier: 
https://help.bouwpas.nl/hc/nl/articles/4403006233874-Contactpersonen-beheren

https://help.bouwpas.nl/hc/nl/articles/4403006233874-Contactpersonen-beheren




Meer info…

• Quick Starts Handige tips over de benodigde gegevens
• Google op: Bouwpas quick starts

• Whitepaper Veel achtergrondinformatie over de wetgeving!
• Google op: Bouwpas whitepaper




