
Als u als gemeente opdracht geeft tot een bouwwerk bent 
u medeverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid 
van de werknemers die het werk uitvoeren. Gebeuren er 
ongelukken door onveilige situaties, dan kunt u daarvoor 
aansprakelijk worden gesteld. Behalve het bouwen van 
huizen, scholen en kantoren gaat het ook om werkzaam-
heden als wegenbouw, straatwerk, riolering aanleggen en 
baggeren.

Welke rol speelt de gemeente in de ontwerpfase?
Als opdrachtgever speelt u een belangrijke rol bij de 
veiligheid op de bouwplaats. De gemeente moet er bij het 
ontwerp van het bouwwerk al rekening mee houden dat 
de werknemers veilig en gezond kunnen bouwen. De 
keuze voor constructie en materiaal is van grote invloed 
op hun gezondheid en veiligheid. Door in de ontwerpfase 
risico’s te onderkennen en de juiste keuzes te maken, kunt 
onveilige of ongezonde situaties voorkomen.  

Hoe kan de gemeente veiligheid en gezondheid waarborgen?
In de ontwerpfase is de opdrachtgever degene die een 
veilige uitvoering van de werkzaamheden en een veilige 
werkplek kan waarborgen. Uitgangspunten daarbij zijn 
dat gevaren worden voorkomen of bestreden bij de bron. 
Daarnaast gaat collectieve bescherming voor individuele 
bescherming.

Veilig en gezond ontwerpen kan bijvoorbeeld door te 
zorgen voor:
een voor werknemers goed begaanbaar 
bouwterrein;
een voor machines voldoende draagkrachtige 
ondergrond;
• goed grondwaterbeheer tijdens het bouwen;
• afzettingen bij wegwerkzaamheden;
• onderzoek naar mogelijke verontreinigingen in de 

grond; 
• materialen die fysieke belasting beperken;
• onderzoek naar asbest voorafgaand aan renovatie 

en sloop;
•  afspraken met de uitvoerende partij over de 

organisatie, planning en werkwijze. 

Daarnaast is het belangrijk voorzieningen te treffen voor veilig en 
gezond onderhoud na de oplevering:
• een glazenwasinstallatie;
• een dakluik en vaste leuningen op gebouwen die 

werknemers regelmatig betreden;
• vaste ankerpunten voor terugkerende en kortdurende 

werkzaamheden op het dak.

Wat moet de gemeente doen aan veiligheid en gezondheid? 
• Bij de voorbereiding houdt u rekening met de verplich-

tingen die gelden voor een veilige en gezonde uitvoering. 
Bij grote bouwwerken en risicovolle werkzaamheden 
gelden aanvullende voorwaarden:
• U stelt een Veiligheid- en gezondheidplan (V&G-plan) op 

en zorgt ervoor dat dit plan actueel blijft;
• U sluit met de uitvoerende partij een schriftelijke 

overeenkomst waarin u de coördinatieverplichtingen van 
deze partij vastlegt;

• Een groot bouwwerk meldt u bij de Inspectie SZW.

Het Veiligheid- en gezondheidplan (V&G-plan)
Bij grote bouwwerken en risicovolle werkzaamheden stelt u 
een V&G-plan op, zo mogelijk in overleg met de uitvoer-
ders. In het plan staat hoe u de samenwerking en afstem-
ming regelt tussen preventiemedewerkers, bedrijfshulpver-
lening en de coördinator, om ongelukken zoveel mogelijk 
te vermijden. 

Wanneer is een V&G-plan verplicht?
• Als het werk risicovol is. Denk aan: 
 - werken in en bij putten;
 -  werken in (ondergrondse) tunnels, onder water;
 - werken onder overdruk;
 - werken met chemische of biologische stoffen;
 - werken bij hoogspanningskabels, etc.
• Bij bouwwerken die naar verwachting langer dan 500 

mensdagen duren of meer dan 30 dagen en waarbij er op 
enig moment meer dan 20 werknemers aan het werk zijn.  
Deze bouwwerken meldt u van tevoren bij de Inspectie 
SZW.  
 

Veilig en gezond bouwen:
De gemeente als opdrachtgever



Wat staat er in het V&G-plan?
Het plan richt zich op de specifieke risico’s van het 
bouwwerk. In het plan staat in ieder geval:
• De aanpak van de gezamenlijke risico’s (begaanbaarheid 

van het terrein, opslag van bouwmateriaal, toezicht op 
de kwaliteit van de steiger in de gebruiksfase, etc.);

• Bij wie de verschillende verantwoordelijkheden liggen;
• Welke maatregelen er zijn genomen voor risico’s die 

kunnen ontstaan door een samenloop van 
werkzaamheden;

• Welke maatregelen er zijn genomen voor risico’s die 
kunnen ontstaan doordat de gebruikelijke werkzaamhe-
den ondertussen doorlopen. Denk aan: ziekenhuizen, 
scholen, wegverkeer;

• Een beschrijving van de organisatie van de bedrijfshulp-
verlening op het bouwterrein;

• Afspraken over toezicht op de naleving van het 
V&G-plan.

De coördinator
Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is een goede 
coördinatie van de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 
Daarvoor zet u een coördinator in.  

Wanneer stelt de gemeente een coördinator aan?
Wanneer er op een bouwplaats meerdere werkgevers 
samenwerken, stelt u in de ontwerpfase een coördinator 
aan. U bepaalt zelf wie dat is: een eigen medewerker of 
een externe deskundige (architect of raadgevend ingeni-
eur). Voor de uitvoeringsfase stelt de hoofdaannemer een 
coördinator aan. De gemeente is samen met de hoofdaan-
nemer verantwoordelijk voor de deskundigheid van de 
coördinatoren en voor de kwaliteit van hun werk. 

Wat doet de coördinator?
De coördinator in de ontwerpfase draagt zorg voor de 
veiligheid en gezondheid van de werknemers. In de 
ontwerpfase maakt hij een eerste opzet voor het V&G-plan 
en hij toetst bouwplannen aan de veiligheid en gezond-
heid. Ook zorgt hij ervoor dat de verschillende partijen 
duidelijke afspraken maken over veiligheid en gezond-
heid. Zodra er nieuwe voorzieningen en maatregelen zijn 
getroffen, voegt hij die toe aan het V&G-plan. 

Meer informatie
Meer informatie staat in de brochure Veilig en gezond 
werken op de bouwplaats. Deze kunt u downloaden via 
http://www.inspectieszw.nl/publicaties. 
De wettelijke regels staan in het Arbobesluit hoofdstuk 2 
afdeling 5, de artikelen 2.23 tot en met 2.35
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