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Veel bouw gerelateerde ervaring



Tussen het doel en de 
middelen

Een veiligheidskundige moet toegevoegde waarde leveren en 
is meer dan een handhaver.



Samenhang

doel 



Het doel
Het doel is specifiek,
Als het doel duidelijk is dan volgt de keuze van de middelen,
De middelen zijn in beginsel generiek,
Deze middelen moeten eenduidig en duidelijk zijn,
De middelen moeten dus vertaald worden naar de specifieke 
omstandigheden,
En er moet toezicht zijn op het juist toepassen.



Het Doel

• In mijn geval denk ik aan een project in de bouw,

• Dit project moet worden voorbereid,  

• Dit project moet worden uitgevoerd.
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De werkvoorbereiding  

• Wat moet er gebeuren,
• Wat zijn potentiële risico’s,
• Hoe beoordelen we dit, conform de arbeidshygiënische strategie,
• Wat zijn de mogelijkheden, technisch en organisatorisch,
• Wat valt onder vakmanschap,
• De risico’s in kaart moeten brengen en daarbij de juiste middelen moeten 

gaan inzetten,
• De middelen dus specifiek maken,
• Waar moet instructie over komen,
• Wie gaat de instructie verzorgen,
• Hoe wordt toezicht georganiseerd.
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De weging van de juiste middelen

• Wordt hier een veiligheidskundige bij betrokken,

• Wordt onderscheid gemaakt tussen technische en organisatorische 
middelen,
• Technische middelen zijn hulpmiddelen

• Organisatorische middelen zijn voorlichting en instructie

• Zijn deze gekoppeld aan vakmanschap,

• Is voorlichting  en instructie beschikbaar op papier/digitaal en is deze 
in de voor de medewerker begrijpbare taal beschikbaar.



Het V&G plan

• Het V&G plan moet aangeven welke risico’s er zijn en welke middelen 
we daarbij worden ingezet,

• Alle betrokken partijen zijn hierin opgenomen,
• Ook onderaannemers,

• Hierin is ook gelijktijdigheid opgenomen,

• Hierin is ook toezicht opgenomen,
• V&G coördinator

• Het V&G plan moet worden getoetst door veiligheidskundige.



Samenhang

doel middelen

toezicht

veiligheids
kundige



Uitvoering

• Startwerkvergadering,

• Wie doet wat,
• Ook onderaannemers

• Iedereen moet altijd op de hoogte zijn van het doel,

• Toezicht moet goed geregeld zijn en bekend bij iedereen,

• Het juist inzetten van de middelen mag geen discussie vormen,

• Veranderende omgevingsfactoren mee betrekken en zo nodig V&G 
plan aanpassen,
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Tijdens de uitvoering

• Taak risicoanalyse toetsen,

• Interpretatie verschillen signaleren,

• Duidelijke en eenduidige communicatie voeren,

• Veiligheids inspectie rondes houden,

• Toolbox metings houden,

• Aanpassingen vastleggen van inzichten m.b.t. risico’s,

• Veiligheidsbeleving toetsen tijdens de uitvoering.



Kennis en kunde van de Veiligheidskundige

• Proceskennis,

• Scenario denken,

• Goed kunnen communiceren,

• Goed kunnen luisteren,

• Is meer begeleider dan handhaver.



Vragen?

• Dank voor uw aandacht.
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