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1 Inleiding 

 

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het, conform artikel 2.27 van het Arbobesluit afdeling 

Bouwplaatsen, vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). 

 

 

 

2 Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 

 

Het plan bestaat uit een hoog- en een laagbouw gedeelte. De hoogbouw heeft 17 verdiepingen, de 

laagbouw 4. Onder beide bouwdelen en het tussenliggende binnenterrein ligt een parkeergarage. In 

totaal worden er 285 woningen gerealiseerd. 

 

 

2.1 Adresgegevens van het tot stand te brengen bouwwerk 
 

Ligging/ adres bouwlocatie: de bouwlocatie ligt tussen de Jan de Oudeweg in Delft en de A13. 

Telefoon : ntb. 

Fax  : ntb. 
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3 Adresgegevens van betrokken partijen 

 

Opdrachtgever 

Naam Timpaan 

Adres Aalsmeerderdijk 640  

Postcode en Plaats 1435 BW Rijsenhout 

Telefoon 0297 382 580  

Contactpersoon dhr. S. ter Burg 

 

Ontwerp  

Naam KOW CDD 

Adres Esperantoplein 19 

Postcode en Plaats 2518 LE Den Haag                                                                                     

Telefoon 070 3466600      

Contactpersoon Bureau 070  

  

 

Uitvoerende partij / hoofdaannemer 

Naam HSB Bouw 

Adres Slobbeland 10 

Postcode en Plaats 1131 AB Volendam 

Telefoon 0299 398 900 
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Adviseur constructies 
Naam Pieters Bouwtechniek  

Adres Martinus Nijhofflaan 2 

Postcode en Plaats 2624 ES DELFT   

Telefoon        015 2190300  

Contactpersoon dhr. R. Doomen 

 

Adviseur installaties 

Naam VIAC Installatie adviseurs 

Adres De Bouw 131 

Postcode en Plaats 3991SZ Houten 

Telefoon 030 634 20 20   

Contactpersoon dhr. W. Gresnigt 

 

 

4 Coördinatie voor de ontwerpfase 

 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 

2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever 

aangesteld: 

 

Naam  KOW CCD 

Adres  Esperantoplein 19 

Postbus Postbus 13231 

Postcode en Plaats 2501 EE  DEN HAAG 

Telefoon 070 – 346 66 00    

Telefax  070 – 356 12 60    

Contactpersoon Bureau 070 

 

 

4.1 Coördinatie voor de uitvoering 
 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 

2.34 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd 

door de aannemer van bestek: 

HSB bouw bv 

 

De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk 

en alle bouwactiviteiten. 

 

Voor het uitvoeringsschema van het bouwwerk wordt verwezen naar: 

Werkplanning HSB bouw 
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5 Planning- en uitvoeringsgegevens 

 

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 

01-10-2012 

 

Geplande bouwtijd: 

24 maanden 

 

Geplande opleverdatum: 

01-10-2014 

 

Maximum aantal werknemers gelijktijdig op de bouwplaats: 
100 

 

Aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 
30 
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6 Checklist verplichtingen uit het bouwprocesbesluit 

 

Activiteit: Gedaan / check: Opmerkingen Tijdstip/datum 

 Ja Nee   

Verstrekking opdracht voor uitvoeren V&G-plan   Opdracht te verstrekken door 

opdrachtgever 

..-..-.... 

     

Aanstellen coördinator ontwerpfase   Belast met opstellen V&G-plan 

ontwerpfase 

05-03-2012 

     

Kennisgevingformulier naar Arbeids-inspectie 

(Aboma) 

  In te sturen door opdrachtgever 01-09-2012 

     

Kennisgevingformulier op bouwplaats   Door coördinator uitvoeringsfase  

op te hangen in keet 

01-10-2012 

     

Opstellen / bijstellen V&G-plan   Document blijft aan verandering 

onderhevig tijden bouwproces 

01-09-2012 

     

Coördinator uitvoeringsfase vaststellen   Door opdrachtgever aan te stellen; belast  

met opstellen V&G-plan uitvoeringsfase  

01-09-2012 

     

V&G-plan ter beoordeling naar partijen   Opdrachtgever  15-09-2012 

   Bouwdirectie  15-09-2012 

   Aannemer  30-09-2012 

   Constructeur  15-09-2012 

 

 

7 Uitwerking van het V&G-plan 

 
Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, 

detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas 

aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en 

daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft 

plaatsgevonden. 

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor 

aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.  

 

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden 

vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.  



 

 

Voorblad bijlage 1: V&G-risico’s die voorvloeien uit 

het ontwerp 
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V&G-risico’s die voorvloeien uit het ontwerp 
 

 

   Bouwfase V&G-risico Activiteit 
Suggestie / getroffen maatregel 

1. Bouwplaatsvoorzieningen + 

inrichting 

Ongevallen door 

onoverzichtelijke 

situaties 

 

 

 

Ondeugdelijk gebruik en 

uitvoering van steigers 

 

 

 

 

Ziekte door blootstelling 

aan weersinvloeden 

 

Gevaar voor passanten 

Op openbare weg 

Aan- en afvoer van materiaal,  

Niet afvoeren van zwerfafval. 

Niet opruimen van bouwterrein. 

Belemmering van (vlucht)bouwwegen  

 

Werken op en nabij steigers door personeel 

 

 

 

 

 

Doorwerken bij slecht weer 

 

 

Bouwen bij of op de erfgrens 

In-/ uitrit 

Tijdig maken van terreininrichtingsplan met voldoende 

ruimte t.b.v. keten, loodsen, opslag materialen, 

opstelplaats kraan. 

Aparte laad- en loszones creëren 

 

Grondslag geschikt (maken) voor plaatsen steiger 

Steigerplan ter goedkeuring door constructeur / directie of 

opzichter  

Steiger op voorhand door bouwveiligheidsinstantie ( bijv. 

Aboma/Keboma ) laten keuren 

 

Steiger indien nodig voorzien van overkapping + netten 

Gebouw zo snel mogelijk wind- en waterdicht maken 

 

Treffen van relevante verkeersmaatregelen 

In overleg met gemeente / verkeerspolitie 

    

2. Bezoekersvoorzieningen  

 

 

 

Gevaar voor bezoekers 

 

 

 

 

Diverse bouwwerkzaamheden Terrein volledig afbakenen middels afgesloten hekwerk 

Meldingsplicht voor bezoekers bij uitvoerderskeet, 

verplichting aan te geven met aanduidingsborden. 

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter 

beschikking stellen 

    

3. Stut- en sloopwerk Letsel t.g.v. vallend puin 

en bomen 

Geluid- en stofoverlast 

Slopen/kappen en werken nabij sloopwerkzaamheden Geen sloop-/kap-  en andere werkzaamheden gelijktijdig in 

dezelfde ruimte plaats laten vinden  

    



 

 

 Risicoanalyse ontwerp Pagina 10         

     project: Pauwmolen, Delft 

   Bouwfase V&G-risico Activiteit 
Suggestie / getroffen maatregel 

4. Grondwerk  Belasting voor 

werknemer door slechte 

werkhouding 

 

Instortingsgevaar 

bouwput 

Graven van leidingsleuven, putten e.d. 

 

 

Ontgraven bouwput 

Zo veel mogelijk mechanisch graven 

 

 

Plaatsen van damwanden 

    

 Ziekte door blootstelling 

aan verontreinigingen in 

de bodem 

Graven van putten , sleuven e.d. Schoon grondverklaring te verstrekken aan 

hoofdaannemer voor aanvang van werkzaamheden 

5. Fundering + Ruwbouw  Risico voor gezondheid 

werknemer door slechte 

werkhouding en fysieke 

overbelasting  

 

Aanbrengen en verwijderen van funderingsbekisting.  

 

 

 

Tillen van zware onderdelen 

Gebruik van PS-isolatiekist i.v.m. gewichtsbeperking wordt 

geadviseerd. 

Gebruik van verloren bekistingen  

 

Kraangebruik is benodigd o.a. door toepassing prefab-

elementen ( betonnen elementen vloeren, gevelelementen 

dakelementen, trapelementen )  

Elementen voorzien van hijsvoorzieningen. 

Afmetingen van overige onderdelen beperken bij 

handmatig tillen. 

 

    

6. Dak + gevel  Vallen van hoogte 

 

 

 

Gevel niet volledig 

bereikbaar 

Diverse werkzaamheden op / nabij dak 

 

 

 

Diverse montagewerkzaamheden 

Voorzieningen treffen voor plaatsen van valbeveiliging 

eventueel gecombineerd met steigerplaatsing 

Sparingen t.b.v. dakuitbouw, daklichten e.d. dichtleggen 

 

Gehele gevel bereikbaar met steigers of een hoogwerker. 

Zorgdragen voor vaste grondslag onder te plaatsen 

steigers. 

 Fysieke overbelasting 

van werknemer 

 

Stellen betonnen gevelbanden 

 

 

Aanbrengen met behulp van kraan. Naast betonnen lateien 

worden op diverse plaatsen stalen gevellateien toegepast. 
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   Bouwfase V&G-risico Activiteit 
Suggestie / getroffen maatregel 

Aanbrengen gevelmetselwerk 

 

 

Beglazen gevelkozijnen 

Aanvoer van metselstenen en mortel op steiger m.b.v. 

bouwlift. 

 

Kozijnen zijn voorzien van glassponningen aan binnenzijde. 

Draairichting ramen zijn afgestemd op blijvende 

bereikbaarheid. 

 

7. Inbouw  Vallen van hoogte Diverse werkzaamheden Grote sparingen zoals trapsparingen tijdelijk dichtleggen. 

Plaatsen van doorvalbeveiligingen t.p.v. vloerranden. 

Trappen voorzien van (tijdelijke) balustrade + leuning 

    

8. Installaties  Risico voor gezondheid 

werknemer door slechte 

werkhouding en fysieke 

overbelasting  

 

Plaatsen van zware installatie-onderdelen Zware componenten middels kraan plaatsen 

Installatie samenstellen uit handzame componenten 

Installatieruimte geschikt voor toepassing mechanische 

hulpmiddelen. 

    

9. Afbouw + afwerking  Geluids- en stofoverlast 

Voor derden 

Voor derden sterk overlast veroorzakende 

activiteiten als aanbrengen spuitpleister, slijpen van 

betonvloeren etc.   

Geen andere werkzaamheden gelijktijdig in dezelfde 

ruimte plaats laten vinden 

    

 Stofoverlast voor derden Op maat zagen van natuursteen e.d. Nat zagen  

  

 

 

  

 Inademing en 

blootstelling aan 

irriterende middelen 

Gebruik van verven, primers, lijmen e.d. Verfbestek laten opstellen 

Zo veel mogelijk in fabriek laten verwerken  

    

10. Overige bijzonderheden nvt nvt nvt 



 

 

 

Voorblad bijlage 2: V&G-risico’s die voorvloeien uit 

de omgeving van de bouwplaats 
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V&G-risico’s die voorvloeien uit de omgeving van de bouwplaats 
 

 

Omgevingsfactor  V&G-risico Activiteit Suggestie / getroffen maatregel 

1. Verkeerswegen  Belemmeren openbare 

weg 

 

 

 

Vallende voorwerpen op 

publiek of verkeer 

Leveren / lossen van materialen 

Opstelplek kraan c.q. hoogwerker 

 

 

 

Diverse werkzaamheden 

Tijdig overleg met gemeente 

Indien mogelijk los- en laadplek op bouwterrein creëren 

Tijdig bouwplaatsinrichtingstekening door aannemer laten 

vervaardigen 

 

Plaatsen van afdoende afscherming (schotten of netten) 

    

2. Aangrenzend perceel Vallende voorwerpen op 

omwonenden  

Gebruik van bouwkraan Niet zwenken met materialen over de aangrenzende 

percelen 

    

3. Gas- en olieleidingen  Beschadigingen aan 

leidingen, letsel voor 

werknemer 

Ontgraven terrein t.b.v. fundering, kabels, kelders, etc. Inventarisatie werkterrein door aannemer 

Tijdig overleg met nutsbedrijf , kabels zijn aanwezig  

Indicatie ligging op seperate tekeningen aangegeven. 

Exacte ligging voor start bouw nogmaals in te meten 

    

4. Kabels en leidingen  Zie punt 3.  Klic-rapport laten maken. 

    

5. Bodem-

verontreiniging 

Het werken met 

verontreinigde grond 

Diverse terreinwerkzaamheden Bodemonderzoek laten doen 

Schoongrondverklaring binnen alvorens te starten 

    

6. Wegen   Toegangsweg mogelijk 

niet geschikt voor 

bouwverkeer 

Aan- en afvoer van goederen en (zwaar) materieel Inventarisatie door aannemer, sonderingrapport laten 

maken en eventueel tijdelijke voorzieningen treffen 

    

7. Kunstwerken   Beschadiging of Diverse werkzaamheden Tijdig overleg met eigenaar kunstwerk over eventueel te 
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Omgevingsfactor  V&G-risico Activiteit Suggestie / getroffen maatregel 

belemmering voor bouw treffen maatregelen 

    

8. Hoogte verschil 

maaiveld 

Schuin staan, rijden en 

verschuiven materiaal en 

materieel 

Diverse werkzaamheden 

(rollend materieel) 

Beveiligen tegen rijden, verschuiven en vallen 

    

9. Explosieven    Explosiegevaar  Diverse werkzaamheden Bodemgeschiktheidsverklaring aanvragen 

    

10. Overig  Schade aan belendingen 

 

 

 

Instort gevaar 

aangrenzende percelen 

Heiwerkzaamheden 

 

Verlagen van grondwaterstand t.b.v. kelders 

 

Ontgraven bouwput 

 

Geluids- en trillingsoverlast voor zo ver mogelijk beperken 

 

Plaatsen peilbuizen + overleg met gemeente 

 

Berliner damwanden plaatsen tpv bergingen van de 

aangrenzende percelen.  

Tijdens voortgang bouw controleren op verzakkingen 

In bouwproces bouwput z.s.m. dichten maken t.p.v. 

bestaande bergingen. 

    

 



 

 

  

Voorblad bijlage 3: aangebrachte structurele 

voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de 

beheersfase 
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Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase 
 

 

Onderdeel V&G-risico / activiteit 
Suggestie / maatregel Maatregel doorgevoerd 

  
 Ja Nee N.v.t.  

Dak  Vallen van hoogte  

 

 

 

Dak slecht bereikbaar t.b.v. regelmatig 

onderhoud aan b.v. installaties 

Dak geschikt voor plaatsen van doorvalbeveiliging  

Dakbeveiliging voor veilig werken op daken: aanlijnvoorzieningen conform arbo-

eisen opnemen. 

 

Dakluik of deur vanuit een van binnen uit  bereikbare ruimte opnemen 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

      

Gevel Bereikbaarheid van gevels 

 

 

Onderhoud aan gevelmaterialen 

 

Vervangen van ruiten 

Gevel volledig bereikbaar met ladder, steiger of hoogwerker  

(bewassingsinstallaties) 

 

Onderhoudsarme materialen toepassen bij moeilijk bereikbare geveldelen 

 

Binnenbeglazing toepassen bij ramen op hoogte 

Glasafmetingen beperken bij binnenbeglazing i.v.m. hanteerbaarheid  

Indien buitenbeglazing, dan glas bereikbaar met ladder, steiger of hoogwerker 

X 

 

 

X 

 

X 

  

      

Gevelramen Bewassing van draaiende delen 

 

Bewassing van vast  glas  

Naar binnen draaiende of schuiframen toepassen. 

 

Vast glas van binnen uit bereikbaar maken door gebruik naastgelegen raam o.i.d. 

Vast glas vervangen door een (van binnen uit bereikbaar) draaiend deel  

Gevelramen zowel aan binnen- als buitenzijde volledig bereikbaar met ladder, 

steiger of hoogwerker  

Gevelramen van de trappenhuizen bereikbaar met hoogwerker 

 

X 

 

X 
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Onderdeel V&G-risico / activiteit 
Suggestie / maatregel Maatregel doorgevoerd 

  
 Ja Nee N.v.t.  

      

Plafonds  Vervangen plafondplaten + verlichting Alle plafonds bereikbaar met trap, ladder, (rol)steiger, of hoogwerker. 

Onderhoudsarme verlichting toepassen op moeilijk bereikbare plaatsen 

X   

      

Leidingschachten Vallen van hoogte, slechte bereikbaarheid Voldoende inspectieluiken opnemen + eventuele valbeveiliging 

Verlichting in leidingschacht opnemen 

X   

      

Installatieruimte Vervangen van onderdelen 

Vallen in vloersparingen 

Toegang van voldoende afmeting voor vervanging van onderdelen 

Grote sparingen voorzien van doorvalbeveiliging of dichtzetten 

X   

      

 



 

 

  
 

Voorblad bijlage 4: kopie meldingsformulier I-SZW 



 

 

 KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM EEN BOUWWERK TOT STAND TE BRENGEN 

 (als bedoeld in artikel 2.26 Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen) 
 

 

 

1. Omschrijving van het bouwwerk 

 

1.1 Het bouwwerk bestaat uit het bouwen van: 

Het plan bestaat uit een hoog- en een laagbouw gedeelte. De hoogbouw heeft 17 verdiepingen, de laagbouw 4. 

Onder beide bouwdelen en het tussenliggende binnenterrein ligt een parkeergarage. In totaal worden er 285 

woningen gerealiseerd. 

 

 

1.2 Adres/ligging van de bouwplaats: de bouwlocatie ligt tussen de Jan de Oudeweg in Delft en de A13 

 

 Telefoon: ntb.         Fax: ntb. 

 

 

2. Namen en adressen van de betrokken partijen 

 

2.1 Opdrachtgever     2.2 Ontwerpende partij 

                  Naam : Timpaan  Naam  :  KOW CCD 

                  Adres : Aalsmeerderdijk 640   Adres  :  Postbus 13231 

                  Postcode en Plaats : 1435 BW Rijsenhout  Postcode/plaats   :  2501 EE Den Haag 

                  Telefoon : 0297 382 580   Telefoon     :  070-346 66 00 

                  Contactpersoon : dhr. S. ter Burg  Contactpersoon :  Bureau 070 

      

  

2.3 Uitvoerende partij    

                   Naam : HSB Bouw 

                   Adres : Slobbeland 10 

                   Postcode en Plaats : 1131 AB Volendam 

                   Telefoon : 0299 398 900 

                   Contactpersoon : dhr. W. Bosschaart 

     

 

2.4 Coordinator Ontwerpfase    2.5 Coordinator(en) Uitvoeringsfase 

  

 Naam  : Bureau 070    Naam  : HSB Bouw 

Adres  : Oude Molstraat 36B   Adres  : Slobbeland 10 

Postcode/plaats : 2513 BB Den Haag   Postcode/plaats : 1131 AB Volendam 

 Contactpersoon : dhr. D. vd Bosch / mevr. M. Graas  Contactpersoon : dhr. W. Bosschaart 

 Telefoon  : 06 18434615 / 06 41041819   Telefoon  : 0299 398 900 

   

 

3. Planning en uitvoeringsgegevens 

 

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:  1-10-2012     

3.2 Geplande bouwtijd: 24 maanden         

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: 100 

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 30     

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:        

 

 

4. Datum van kennisgeving:    5.      Handtekening opdrachtgever 

 

 

 

 

  

 

Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur I-SZW van de regio waarin de 

bouwplaats ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 

werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwplaats of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 

mandagen zijn gemoeid. 
 


