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1. De Veiligheidsindex in
 het kort 
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1.1 Snel inzicht in de veiligheid op de
 bouwplaats

De Veiligheidsindex Bouw (VI) is een handig en 
simpel instrument om in plusminus een half uur 
de veiligheid op een bouwplaats te meten. De 
meting verloopt aan de hand van waarnemingen 
op de bouwplaats. Met het resultaat van de 
meting bepaalt u hoe veilig de bouwplaats is, 
of de veiligheid toeneemt en of en waar verdere 
verbetering mogelijk is. Iedereen kan de VI 
gebruiken. Daardoor kunt u iedere werknemer 
actief betrekken bij de veiligheid op de bouwplaats. 
Door het werken met het instrument krijgen 
bouwplaatsmedewerkers op een praktische manier 
direct oog voor veiligheid. De meetresultaten 
slaat u daarna op in een centrale databank op het 
internet. Dat maakt het mogelijk om de veiligheid 
te vergelijken met die van eerdere metingen op de 
bouwplaats, van andere bouwplaatsen en met de 
bouwbranche. 

Veiligheidsindex voor B&U en voor Infra
De Veiligheidsindex is kosteloos voor u 
beschikbaar en bruikbaar voor B&U (Burgerlijke en 
Utiliteitsbouw) en Infra (Grond, Weg en Waterbouw).

1.2 Hoe werkt het?

Met de Veiligheidsindex controleert u 
op regelmatige basis de belangrijkste 
veiligheidsonderdelen van een bouwproject. Op 
de bouwplaats beoordeelt u deze onderdelen 
op systematische wijze aan de hand van een 
instructiekaart met uitleg. Uw waarnemingen vult 
u in op een waarnemingsformulier: een makkelijke 
turflijst. Als u voldoende waarnemingen heeft 
geturfd kunt u de veiligheidsindex berekenen. 
Dit resultaat is een rapportcijfer. Voert u het 
cijfer daarna in de centrale databank van de 

“De Veiligheidsindex Bouw 
draagt bij aan de veiligheid op 
de bouwplaats.”

Veiligheidsindex in, dan kunt u ter plekke uw 
veiligheid vergelijken met eerdere metingen op de 
bouwplaats, met andere bouwplaatsen en met de 
bouwbranche.

1.3 Wat heeft u nodig?

Alles wat u nodig heeft kunt u van de site  
www.veiligheidsindexbouw.nl downloaden.

De Veiligheidsindex bestaat uit:
•	 deze	gebruikshandleiding	
•	 een	instructiekaart	voor	gebruik	op	de	

bouwplaats
•	 downloadbare	waarnemingsformulieren
•	 www.veiligheidsindexbouw.nl:	hier	vindt	u	

informatie, kunt u materiaal downloaden en heeft  
u met uw logincode toegang tot de databank met 
uw gegevens en benchmark

•	 een	toolbox	waarmee	u	de	VI	kunt	introduceren

Ter ondersteuning in het gebruik zijn voor u 
beschikbaar:
•	 instructiebijeenkomsten
•	 een	introductiefilmpje	op	cd-rom	en	website
•	 een	game	op	cd-rom	en	website	om	het	

waarnemen te oefenen
•	 toolboxen	over	veiligheidsaspecten,	te	

downloaden en te bestellen op www.arbouw.nl.
•	 infolijn:	0341	466222
•	 vi@arbouw.nl

Laatste Minuut Risico Analyse
De VI is bruikbaar als LMRA zoals bedoeld in 
de “VCA”. De medewerkers gebruiken dan de 
zes onderdelen om de eigen werkplek en de 
eigen werkzaamheden te boordelen kort vóór de 
uitvoering van de taak.
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2. De zes onderdelen van
 de Veiligheidsindex 

De Veiligheidsindex bestaat uit zes onderdelen waarmee u 

de veiligheid op het bouwterrein beoordeelt. Een toelichting 

bij deze onderdelen vindt u op de instructiekaart die de 

waarnemer meeneemt op de bouwplaats tijdens de meting. 

Hier ziet u deze afgebeeld. De zes onderdelen staan in de 

eerste kolom.
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Instructiekaart Veiligheidsindex Bouw

Criteria voor score ‘correct’

•	 juist	gebruik	van	noodzakelijke	PBM
•	 neemt	geen	overduidelijke	risico’s
	

•	 toegankelijk
•	 stabiel	opgesteld	
•	 materieel	in	goede	staat
•	 voldoende	verankering,	borging	ladders	en	steigers
•	 opgesteld	conform	handleiding
•	 minimale	ruimte	tussen	tijdelijke	vloer	en	vaste	wand
•	 dichte	vloerdelen

•	 technische	staat	visueel	in	orde,	
	 waarmerk	periodieke	inspectie	aangebracht
•	 werkomgeving	niet	gevaarverhogend
•	 adequate	afzuiging,	afscherming	draaiende	delen
•	 opstelling	stabiel	en	veilig
•	 brandblusmiddelen	aanwezig
•	 normale	werkhouding

•	 (vloer)randen	voorzien	van	leuningen,	
	 tussenregel	en	kantplank
•	 sparingen	groter	dan	een	voetafdruk	dicht
	 gelegd	of	voorzien	van	leuningen	en	kantplank
•	 bij	ontgravingen	juist	talud/bescherming	tegen	inbressen
•	 sleuven,	putten	en	kuipen	voorzien	van	randbeveiliging
•	 trappenhuizen:	schalmgaten	beveiligd
•	 afdekkingen	beveiligd	tegen	verschuiven	of	wegnemen
•	 geen	ontbrekende	delen	aan	valbeveiliging

•	 ‘werkdeel’	en	‘werkstuk’	wordt	gelijkmatig	verlicht
•	 geen	slagschaduw	op	looppaden,	werkvloeren
	 en	trapopgangen
•	 kabels	en	zwerfkasten	niet	in	het	water
•	 verdeelkasten	en	stroomkabels	op	de	juiste	manier
		 geplaatst	en	beschermd
•	 geen	aanraakbare	spanning	voerende	delen
•	 geen	verblinding	van	derden
•	 brandstofoverslag	in	orde,	milieubeschermd,	
	 brandpreventie	en	repressie	

•	 werkplek	ordelijk
•	 geen	struikelgevaar
•	 geen	onnodig	bouwafval
•	 vuil/afval	gescheiden
•	 nog	ruimte	in	de	afvalcontainers
•	 transport	en	belopen	van	wegen	en	paden	
	 direct	mogelijk
•	 correcte	afzettingen	van	machines	of	ladders
	 op	voor	derden	toegankelijke	plek
•	 afzettingen	en	markeringen	op	openbare
	 wegen	volgens	CROW	96
•	 putten	en	sleuven	veilig	toegankelijk	en	te	verlaten
	 (2	ladders	bijvoorbeeld)

Onderdeel

1. Werkgewoonten
	 gebruik	van	persoonlijke
	 beschermingsmiddelen

2. Steigers en ladders
	 steigers,	ladders,
	 	trappentorens,	schragen

3.	 Machines en
	 gereedschappen
	 alle	voorkomende
	 arbeidsmiddelen

4. Valbeveiliging
	 	randen	van	vloeren
	 sparingen
	 	ontgravingen
	 werkputten/kuipen
	 permanente	trappenhuizen
	 gaten

5. Licht, elektriciteit en energie
	 totale	verlichting
	 verlichting	op	looppaden
	 en	toegangswegen
		 verlichting	van	trappen	en	
	 ladders		
verlichting	van	de	werkplek		
gebruik	van	kabels	en		
zwerfkasten

6. Werkplek
	 inrichting	werkplek
	 orde	en	netheid	op	werkplek
	 orde	en	netheid	op	looppaden
	 en	toegangswegen
	 	struikelgevaar	en
	 begaanbaarheid
	 afvalcontainers
	 verkeersafzettingen

Aantal beoordelingen

1		 per	medewerker

1		 voor	elk	looppad
1		 voor	elke	ladder
1		 voor	elke	steigerconstructie
	 per	vlak
1		 voor	elk	klimgereedschap
	 dat	geen	deel	is	van
	 steigerconstructie
1	 voor	elke	werkplek	op	hoogte

1		 voor	elk	arbeidsmiddel

1		 voor	elk	hoogteverschil	waar	
valgevaar	dreigt

1		 voor	de	totale	verlichting
	 van	het	buitengebied
1		 voor	de	totale	verlichting	van
	 looppaden,	toegangswegen,
	 ladders	en	trappen
1		 per	in	gebruik	zijnde	werkplek
1		 voor	de	totale	elektriciteit
1	 voor	brandstofoverslagpunt

1		 voor	elke	werkplek
1		 voor	looppaden,	verkeersroutes
	 en	rondslingerend	afval
1		 voor	elke	afvalcontainer
1		 voor	elke	afzetting,	bebording
	 en	markering	van	het	werkdeel
1		 per	afzetting	voor	de	langsaf-	
	 zetting,	bebording	en	markering	
	 langs	het	werkvak
1		 per	afzetting	voor	de	bebording
		 en	bebakening	na	het	werkvak
1		 per	afzetting	voor	
	 rijstrooksignalering

VI-nieuw-instructiekaart.indd   1 21-06-11   dinsdag 21 juni 201112:07
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3. Uitleg bij het gebruik van
 de Veiligheidsindex 
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3.1 Verdelen van de bouwplaats in
  waarnemingsgebieden

Een bouwplaats is doorgaans te omvangrijk om in 
één oogopslag te overzien. Daarom verdeelt u de 
bouwplaats voorafgaand aan de veiligheidsmeting 
in kleinere waarnemingsgebieden. Een gebied is 
zo groot als u helemaal kunt overzien vanuit één 
waarnemingspositie. Bij het waarnemen gaat u op 
die	positie	staan	en	draait	360	graden	rond.	Voor	
een betrouwbare meting is een gebied beter iets 
te klein dan te groot. Lege ruimtes en plekken 
waar niet wordt gewerkt, maar die als doorgang 
fungeren, vormen ook een gebied. Onbegaanbare en 
niet toegankelijke delen blijven buiten beschouwing.

De waarnemingsgebieden gaat u tijdens de 
meting één voor één beoordelen op alle zes 
onderdelen. Het is belangrijk dat de waarnemer 
een slimme route kiest, dat houdt de loopafstand 
kort. De waarnemingsposities bestrijken een 
zo groot mogelijk deel van de bouwplaats. Het 
is onverstandig om lopend te beoordelen. De 
waarnemer heeft dan niet genoeg aandacht voor 
de begaanbaarheid van zijn route. Bovendien is de 
meting sneller vanuit stilstand. 
De meting bestrijkt het hele bouwterrein of 

een deel ervan. Ook kunt u het project per fase 
meten. Op een groot werk kunt u waarnemen op 
de plaats waar de meeste mensen aan het werk 
zijn. Een volgende meting kan dan op een ander 
deel plaatsvinden. Bij een wegenbouwwerk is het 
bijvoorbeeld handig om tegen de productiestroom 
in waar te nemen. Dan worden alle fasen van het 
prosces beoordeeld.

Verdelen van de bouwplaats
in waarnemingsgebieden

Stippellijn is grens waarnemingsgebied Stippellijn is grens waarnemingsgebied 
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3.2  Betrouwbaar waarnemen

Om te zien hoe de veiligheid op de bouwplaats 
zich met de tijd ontwikkelt, voert u regelmatig 
waarnemingsrondes uit. Liefst met een interval van 
één week, of meer weken als een werk of periode 
weinig veranderingen kent. 

De Veiligheidsindex geeft als resultaat een 
percentage	van	de	basiswaarde	100.	Voor	een	
betrouwbare meting van de veiligheid zijn dan 
ook	minimaal	100	waarnemingen	per	meetronde	
nodig.	Turft	u	er	minder	dan	100,	dan	loopt	de	
betrouwbaarheid van uw indexcijfer terug. 

Bij bijna elk bouwproject is het makkelijk om in 
korte	tijd	100	waarnemingen	te	halen.	U	turft	
namelijk ook alle correcte zaken. Waarnemers 
kunnen geneigd zijn wat goed is over het hoofd te 
zien en vooral oog te hebben voor wat niet goed is. 
Van belang is dat niet alleen alle onveilige situaties, 
maar ook alle veilige situaties worden geturfd. 

Ook nodig voor een betrouwbaar resultaat is dat u 
een indeling in waarnemingsgebieden maakt die 
het hele bouwproject bestrijkt en dat u steeds op 
de positie gaat staan waar u een heel gebied kunt 
overzien.

Voor een betrouwbare meting is het tot slot 
belangrijk dat u in een waarnemingsgebied 
systematisch alle zes veiligheidsonderdelen 
beoordeelt, in de volgorde op de instructiekaart. 
Pas daarna gaat u naar het volgende 
waarnemingsgebied en herhaalt u deze werkwijze.

3.3 Taak van de waarnemers

Een team van twee waarnemers doet bij 
voorkeur de waarnemingen. Bij iedere volgende 
waarnemingsronde maakt één van hen plaats 
voor een nieuwe waarnemer. Deze gezamenlijke 
informatie-uitwisseling	en	kennisontwikkeling	
leidt op termijn tot meer uniforme, objectieve 
beoordelingen door alle bouwplaatsmedewerkers. 

Vooraf hebben de waarnemers een korte instructie
gekregen over het gebruik van de VI. Het is 
raadzaam dat de leidinggevende regelmatig met de 
waarnemers meeloopt. Hun feedback leert hem of 
zijn instructie voldoende en duidelijk is geweest. De 
waarnemers verdelen de bouwplaats zo mogelijk in 
overleg met de uitvoerder in waarnemingsgebieden. 
Op alle zes onderdelen van de Veiligheidsindex 
beoordelen ze of de veiligheidssituaties correct 

De juiste waarnemingspositie in een 
waarnemingsgebied

Stippellijn is grens waarnemingsgebied Stippellijn is grens waarnemingsgebied 
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of niet correct zijn in het gebied. Ze noteren de 
oordelen met streepjes in de betreffende kolom 
op een waarnemingsformulier. Als ondersteuning 
hierbij nemen ze de instructiekaart mee.

De waarnemers zetten een streepje in de kolom 
‘Score correct’ als de situatie voldoet aan de 
veiligheidseisen. Is dit niet het geval, dan zetten 
ze het streepje in de kolom ‘Score niet correct’. 
In twijfelgevallen zetten ze géén streepje, maar 
maken ze een opmerking op het formulier. De 
twijfelgevallen en andere discussiepunten bespreken 
ze met de uitvoerder of preventiemedewerker.

3.4 Het waarnemingsformulier en
 veiligheidsniveau

Om de waarnemingen te noteren gebruikt u een 
papieren waarnemingsformulier.  
Dit formulier kunt u downloaden of printen vanaf 
www.veiligheidsindexbouw.nl. Op het formulier 
vindt u de zes onderdelen van de Veiligheidsindex, in 
dezelfde volgorde als op de instructiekaart.

U noteert alle streepjes van alle 
waarnemingsgebieden van de hele bouwplaats op 
hetzelfde	formulier.	Tenminste	100	streepjes	geeft	
een betrouwbaar veiligheidscijfer. Na de meting 
kunt u het veiligheidsniveau op de bouwplaats 
berekenen met de formule onder aan het formulier. 

3.5 Resultaten invoeren en 
 benchmarks maken

Met een toegangscode, aan te vragen bij Arbouw, 
kunt u de meetresultaten invoeren in de databank 
en benchmarks maken. U logt hiervoor in op 
www.veiligheidsindexbouw.nl. U hebt alleen toegang 
tot uw eigen gegevens, die van andere bedrijven zijn 
voor u anoniem. Via het tabblad “Rapportages” kunt 
u een rapport maken van uw gemiddelde score of 
een score op detailniveau voor elke bouwplaats van 
uw organisatie. Onder het tabblad “Werknummers 
en waarnemingen” staat een overzicht van uw 
werknummers. U kunt de meetgegevens over een 
werk aanpassen en nieuwe werken toevoegen.

Het is daarna mogelijk om een vergelijking te 
maken met eerdere metingen op de bouwplaats, 
met andere bouwplaatsen of met de bouwbranche.

Tip:  neem van twijfelgevallen
 een foto.



14

Veiligheidsindex Bouw

Waarnemingsformulier

Bedrijfsnaam Bouwplaats/werknummer

Adres bouwplaats

Fase van het werk

Onderdeel  Score ‘correct’ Totaal  Score ‘niet correct’ Totaal 

1. Werkgewoonten  

   

2. Steigers en ladders  

   

3. Machines en
 gereedschappen  

   
4. Valbeveiliging  

   

5. Licht, elektriciteit 
 en energie  

   
6. Werkplek 

   

 Totaal correct  Totaal niet correct  

Veiligheidsindex = totaal correct / totaal aantal waarnemingen x 100% = 

Naam waarnemer 

Handtekening      Datum 

Opmerkingen 

VI-formulier.indd   1 17-06-11   vrijdag 17 juni 201110:58
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De juiste aanpak

•	 Verdeel	de	bouwplaats	in	waarnemingsgebieden	via	de	kortste	
looproute

•	 Ga	staan	waar	u	het	waarnemingsgebied	helemaal	kunt	overzien
•	 Beoordeel	het	waarnemingsgebied	op	onderdeel	1,	dan	2,	3,	4,	5	
	 en	6	(met	behulp	van	de	instuctiekaart)
•	 Turf	alle	onveilige	maar	ook	alle	veilige	situaties
•	 Herhaal	deze	aanpak	in	ieder	volgend	waarnemingsgebied
•	 Streef	ernaar	dat	u	na	de	waarnemingsronde	minimaal	100	turfjes	

hebt gezet
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4. Instructie van de 
 waarnemers 
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4.1 Gezamenlijke instructie ter
 kennismaking

Om kennis te maken met de Veiligheidsindex 
ontvangen de bouwplaatsmedewerkers 
uitleg over de werking en het gebruik van de 
Veiligheidsindex.	De	uitvoerder,	KAM-coördinator	of	
preventiemedewerker kan uitleg geven tijdens een 
toolboxbijeenkomst. Ze bespreken de zes onderdelen 
van de index en maken duidelijk welke situaties bij 
ieder onderdeel worden beoordeeld. Een kosteloze 
toolboxbijeenkomst voor B&U of Infra vindt u op 
www.veiligheidsindexbouw.nl.

4.2 Individuele instructie bij een meting

Op het moment dat medewerkers de meting gaan 
uitvoeren, krijgen ze een korte herhalingsinstructie. 
Als geheugensteun nemen ze de instructiekaart mee 
de bouwplaats op.

4.3 Bespreking tussen waarnemer en
 leidinggevende

Na de waarnemingsronde bespreken de waarnemers 
en leidinggevende kort de ervaringen en de 
discussiepunten op het waarnemingsformulier. 
Ernstige gebreken worden natuurlijk direct 
verholpen. Bij minder ernstige bespreken ze de 
mogelijkheden voor een structurele maatregel.

4.4 Gezamenlijke bespreking in
 werkoverleg

In	het	eerstvolgende	werk-	of	toolboxoverleg	
komt het resultaat van de meting aan de orde. 
Maatregelen die moeten leiden tot een hogere 
score worden overlegd en vastgelegd. U kunt 
de meetscores en de afspraken ter verbetering 
melden op een publicatiebord op de bouwplaats. 
Positieve resultaten zijn een goede manier om uw 
medewerkers te belonen.

4.5 Terugkoppeling naar beleidsniveau

Periodiek	bespreken	de	KAM-coördinator	of	
preventiemedewerker en uitvoerder de resultaten 
van de waarnemingsrondes met de leidinggevenden. 

Zo kunnen hardnekkige of structureel gebleken 
gebreken bedrijfsbreed worden aangepakt.

“Bouwplaatsmedewerkers 
leren heel praktisch wat 
veiligheid betekent.”
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Bijlage 1

Voorbeelden bij de
Veiligheidsindex B&U
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1 Werkgewoonten

U geeft één beoordeling voor iedere medewerker in 
het waarnemingsgebied. Gebruikt de medewerker 
de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) en neemt hij geen risico’s, dan zet u een 
streepje in de kolom ‘Score correct’. Ontbreekt 
een onderdeel van de PBM, of is er sprake van 
zichtbare risico’s, dan turft u dit in de kolom 
‘Score niet correct’. Draagt hij bijvoorbeeld wel 
veiligheidsschoenen, helm en veiligheidslijn maar 
geen handschoenen, dan is dit niet correct. Voor 
een ‘Score correct’ moet alles in orde zijn.

•	 De	twee	mannen	links	dragen	de	
juiste PBM. Dit is voor iedere man 
een score correct.

•	 De	man	rechts	draagt	geen	
helm en geen shirt. Hij 
is niet beschermd tegen 
weersinvloeden, vallende 
voorwerpen en stoten. 

  Dit is niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 juist	gebruik	van	noodzakelijke	PBM
•	 neemt	geen	overduidelijke	risico’s

Onderdeel

1. Werkgewoonten
 gebruik van persoonlijke
 beschermingsmiddelen

Aantal beoordelingen

1		 per	medewerker
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2 Steigers en ladders

U geeft één beoordeling per vlak voor ieder looppad, 
iedere steiger en iedere ladder die u ziet. Ladders 
die geen deel uitmaken van de steigerconstructie 
controleert u per stuk. Een trappentoren 
beoordeelt u als één onderdeel (steigerstuk). 
U bekijkt iedere werkplek op hoogte, zoals 
rolsteigers,	kamersteigers	en	hoogwerkers.	Rol-	en	
systeemsteigers moeten zijn opgebouwd volgens de 
handleiding. Vaak staan de belangrijkste instructies 

op stickers op de steigerdelen. Een hoogwerker in 
parkeerstand neemt u niet mee in de beoordeling. U 
turft het in de kolom ‘Score correct’ als de opbouw 
veilig is, het materieel in goede staat verkeert, veilig 
toegankelijk en geborgd is, de valbeveiliging in 
orde is, de afstand tussen de werkvloer en gebouw 
minimaal is en de vloervelden zijn dicht gelegd. Zijn 
er bijvoorbeeld constructies instabiel, ontbreekt 
valbeveiliging of zijn ladders niet geborgd, dan zet u 
een streepje in de kolom ‘Score niet correct’.

•	 De	valbeveiliging	van	de	hefsteiger	
links is in orde. Dit is correct.

•	 De	ladder	is	niet	tegen	wegschuiven	
geborgd. Dit is niet correct.

•	 De	steiger	rechts	is	voorzien	van	de	
juiste verankering, schoringen en 
voetplaatjes. Dit is correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 toegankelijk
•	 stabiel	opgesteld	
•	 materieel	in	goede	staat
•	 voldoende	verankering,	borging	ladders	en	steigers
•	 opgesteld	conform	handleiding
•	 minimale	ruimte	tussen	tijdelijke	vloer	en	vaste	wand
•	 dichte	vloerdelen

Onderdeel

2. Steigers en ladders
 steigers, ladders,
  trappentorens, schragen

Aantal beoordelingen

1		 voor	elk	looppad
1		 voor	elke	ladder
1		 voor	elke	steigerconstructie
 per vlak
1		 voor	elk	klimgereedschap
 dat geen deel is van
 steigerconstructie
1	 voor	elke	werkplek	op	hoogte

N.B. De man op de ladder werkt 
niet correct, maar dit wordt 
beoordeeld bij werkgewoonten.
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3 Machines en gereedschappen

U beoordeelt de staat van iedere machine 
en ieder stuk gereedschap dat u ziet. Op de 
apparaten staat vermeld of de vereiste periodieke 
inspecties en keuringen hebben plaatsgevonden. 
Ontbreekt de vermelding, dan informeert u bij 
de verantwoordelijke leidinggevende en zet een 
streepje in de kolom ‘Score niet correct’. Staan 
machines stabiel opgesteld, zijn er voorzieningen 
voor afzuiging of, in geval van brandgevaar, 
voldoende blusmiddelen in de directe omgeving? 
U let ook op een normale werkhouding bij gebruik 
van machine of gereedschap. De omgeving van 

een machine of gereedschap mag geen ongevallen 
bevorderen, dus er moet opgeruimd zijn rond een 
zaag, of ruimte vrijgemaakt voor het draaien van het 
contragewicht van een kraan. Zijn de zaken in orde, 
dan zet u per machine en stuk gereedschap een 
streepje in de kolom ‘Score correct’. Bij bijvoorbeeld 
een verlopen keuringsdatum of ontbrekende 
veiligheidskap turft u dit in de kolom ‘Score niet 
correct’. Een machinist die met open cabinedeur 
werkt, stelt zichzelf bloot aan te veel geluid. De 
machine, mits in goede staat, krijgt een streepje in 
‘Score correct’. De machinist turft u in ‘Score niet 
correct’	bij	onderdeel	1:	Werkgewoonten.

•	 De	keuringsplaatjes	laten	zien	of	de	machines	zijn	
geïnspecteerd. Voor iedere gekeurde machine is dit een score 
correct.

•	 De	schijf	van	de	voorste	machine	is	kapot.	 
Dit is niet correct.

•	 De	zaagmachine	is	beveiligd	met	een	kap.	 
Dit is correct.

•	 De	compressor	rechts	lekt.	
  Dit is niet correct. 

Criteria voor score ‘correct’

•	 technische	staat	visueel	in	orde,	
 waarmerk periodieke inspectie aangebracht
•	 werkomgeving	niet	gevaarverhogend
•	 adequate	afzuiging,	afscherming	draaiende	delen
•	 opstelling	stabiel	en	veilig
•	 brandblusmiddelen	aanwezig
•	 normale	werkhouding

Onderdeel

3. Machines en
 gereedschappen
 alle voorkomende
 arbeidsmiddelen

Aantal beoordelingen

1		 voor	elk	arbeidsmiddel
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4 Valbeveiliging

De valbeveiliging beoordeelt u voor ieder 
hoogteverschil, alle gaten in vloeren en 
alle sparingen. U bekijkt bijvoorbeeld ieder 
gevelgedeelte tussen twee kolommen. Is de 
mogelijkheid om te vallen op de juiste manier 
voorkomen? Zijn de randen voorzien van 
leuningen en zijn deze sterk genoeg? Zijn gaten 
in vloeren, groter dan een voetafdruk, afgedekt? 
Is de afdekking beveiligd tegen verschuiven of 
wegnemen? Bij putten, bouwkuipen, sleuven en 
uitgravingen moet op de juiste wijze een afzetting 

zijn geplaatst. Het talud moet op de juiste manier 
tegen inkalven/inbressen zijn beschermd. In 
trappenhuizen moeten de schalmgaten zijn 
beveiligd. Voor ieder hoogteverschil met juiste 
beveiligingsmaatregel zet u een streepje in de 
kolom ‘Score correct’. Niet getroffen of niet 
effectieve maatregelen turft u in ‘Score niet correct’. 
Dit doet u ook voor iedere vloer. Ontbrekende of 
onjuiste onderdelen maken het hele onderdeel 
onveilig, u turft deze in ‘Score niet correct’. Een niet 
afgeschermde rand die doorloopt in een volgend 
waarnemingsgebied geeft u in beide gebieden een 
streepje ‘Score niet correct’.

•	 Voor	elke	hoek	van	de	randbeveiliging	
die dicht is, is dit een score correct.

•	 Voor	elke	tussenregel	of	kantplank	
die ontbreekt, 

  is dit een score niet correct.
•	 Voor	elke	sparing	die	is	dichtgelegd	

en gezekerd, is dit een score correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 (vloer)randen	voorzien	van	leuningen,	
 tussenregel en kantplank
•	 sparingen	groter	dan	een	voetafdruk	dicht
 gelegd of voorzien van leuningen en kantplank
•	 bij	ontgravingen	juist	talud/bescherming	tegen	inbressen
•	 sleuven,	putten	en	kuipen	voorzien	van	randbeveiliging
•	 trappenhuizen:	schalmgaten	beveiligd
•	 afdekkingen	beveiligd	tegen	verschuiven	of	wegnemen
•	 geen	ontbrekende	delen	aan	valbeveiliging

Onderdeel

4. Valbeveiliging
  randen van vloeren
 sparingen
  ontgravingen
 werkputten/kuipen
 permanente trappenhuizen
 gaten

Aantal beoordelingen

1		 voor	elk	hoogteverschil
 dat beveiligd moet zijn
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5 Licht, elektriciteit en energie

Bij voldoende daglicht is controle op het onderdeel 
verlichting niet nodig. De kunstmatige verlichting 
van het buitengebied geeft u één beoordeling 
voor het hele gebied. De werkplekverlichting 
beoordeelt u voor iedere werkplek die in gebruik is. 
Gelijkmatige verlichting voorkomt slagschaduwen 
die tot gevaarlijke plekken en situaties leiden. Is de 
werkplek voldoende en gelijkmatig verlicht, dan zet 
u een streepje in de kolom ‘Score correct’. U geeft 
één beoordeling voor de verlichting van looppaden, 

toegangswegen en ladders in het gebied. Zijn er 
zaken niet in orde, dan zet u een streepje in de 
kolom ‘Score niet correct’. De elektriciteit geeft 
u één beoordeling voor het hele gebied. U geeft 
aandacht aan de combinatie van stroom en water. 
Zijn verdeelkasten en stroomkabels op de juiste 
manier geplaatst, staan ze niet in het water, is 
de omkasting tegen regen in orde, is er geen 
aanrakingsgevaar van spanning voerende delen, dan 
turft u dit in de kolom ‘Score correct’. Is dit niet het 
geval, dan zet u een streepje in ‘Score niet correct’.

•	 De	verlichting	rechts	werpt	een	slagschaduw	op	het	werk.	 
Dit is niet correct.

•	 De	kabels	links	liggen	over	bouwmateriaal	heen	en	in	het	water.	
Dit is niet correct.

•	 De	man	links	werkt	onder	 
gelijkmatige verlichting.  
Dit is correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 ‘werkdeel’	en	‘werkstuk’	wordt	gelijkmatig	verlicht
•	 geen	slagschaduw	op	looppaden,	werkvloeren
 en trapopgangen
•	 kabels	en	zwerfkasten	niet	in	het	water
•	 verdeelkasten	en	stroomkabels	op	de	juiste	manier
  geplaatst en beschermd
•	 geen	aanraakbare	spanning	voerende	delen
•	 geen	verblinding	van	derden
•	 brandstofoverslag	in	orde,	milieubeschermd,	
 brandpreventie en repressie 

Onderdeel

5. Licht, elektriciteit en energie
 totale verlichting
 verlichting op looppaden
 en toegangswegen
  verlichting van trappen en 
 ladders 
 verlichting van de werkplek  

gebruik van kabels en  
zwerfkasten

Aantal beoordelingen

1		 voor	de	totale	verlichting
 van het buitengebied
1		 voor	de	totale	verlichting	van
 looppaden, toegangswegen,
 ladders en trappen
1		 per	in	gebruik	zijnde	werkplek
1		 voor	de	totale	elektriciteit
1	 voor	brandstofoverslagpunt
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6 Werkplek

Iedere werkplek beoordeelt u afzonderlijk op orde, 
netheid en struikelgevaar. Elke juist ingerichte 
werkplek krijgt een streepje in ‘Score correct’. De 
beloopbaarheid van looppaden en verkeersroutes 
en rondslingerend afval geeft u één beoordeling 
voor het hele gebied. Is transport van materieel 
direct mogelijk, zijn de paden veilig beloopbaar en is 

het afval opgeruimd, dan turft u de beloopbaarheid 
in de kolom ‘Score correct’. Ook zet u een streepje 
in ‘Score correct’ voor iedere afvalcontainer in het 
gebied die nog ruimte voor afval heeft. Voldoet een 
afzetting of markering aan de regels, bijvoorbeeld 
die van een ladder of machine op een voor derden 
toegankelijke doorgang of weg? Dan geeft u voor 
iedere afzetting of markering een turfje in ‘Score 
correct’. 

•	 De	buizen	zijn	ordelijk	geplaatst. 
Dit is correct.

•	 De	afvalcontainer	is	vol.	Overtallig	afval	ligt	op	en	
buiten de omheining. Dit is niet correct.

•	 De	pallet	tegen	de	omheining	zorgt	voor	
struikelgevaar. Dit is niet correct.

•	 De	omheining	is	afgesloten	en	voorzien	van	de	juiste	
veiligheidswaarschuwingen. 
Dit is correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 werkplek	ordelijk
•	 geen	struikelgevaar
•	 geen	onnodig	bouwafval
•	 vuil/afval	gescheiden
•	 nog	ruimte	in	de	afvalcontainers
•	 transport	en	belopen	van	wegen	en	paden	
 direct mogelijk
•	 correcte	afzettingen	van	machines	of	ladders
 op voor derden toegankelijke plek
•	 afzettingen	en	markeringen	op	openbare
	 wegen	volgens	CROW	96
•	 putten	en	sleuven	veilig	toegankelijk	en	te	verlaten
	 (2	ladders	bijvoorbeeld)

Onderdeel

6. Werkplek
 inrichting werkplek
 orde en netheid op werkplek
 orde en netheid op looppaden
 en toegangswegen
  struikelgevaar en
 begaanbaarheid
 afvalcontainers
 verkeersafzettingen

Aantal beoordelingen

1		 voor	elke	werkplek
1		 voor	looppaden,	verkeersroutes
 en rondslingerend afval
1		 voor	elke	afvalcontainer
1		 voor	elke	afzetting,	bebording
 en markering van het werkdeel
1		 per	afzetting	voor	de	langsaf- 
 zetting, bebording en markering 
 langs het werkvak
1		 per	afzetting	voor	de	bebording
  en bebakening na het werkvak
1		 per	afzetting	voor	rijstrooksignalering
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Bijlage 2

Voorbeelden bij de
Veiligheidsindex Infra
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1 Werkgewoonten

U geeft één beoordeling voor iedere medewerker in 
het waarnemingsgebied. Gebruikt de medewerker 
de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) en neemt hij geen risico’s, dan zet u een 
streepje in de kolom ‘Score correct’. Ontbreekt 
een onderdeel van de PBM, of is er sprake van 
zichtbare risico’s, dan turft u dit in de kolom 
‘Score niet correct’. Draagt hij bijvoorbeeld wel 
veiligheidsschoenen, helm en verkeersvest maar 
geen handschoenen, dan is dit niet correct. Voor 
een ‘Score correct’ moet alles in orde zijn.

•	 De	PBM	en	de	werkhouding	van	
de linkse en middelste man zijn 
in orde. Voor iedere man is dit 
een score correct.

•	 De	rechtse	man	draagt	geen	
shirt. Hij is niet beschermd tegen 
weersinvloeden en stoten. 

  Dit is niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 juist	gebruik	van	noodzakelijke	PBM
•	 neemt	geen	overduidelijke	risico’s

Onderdeel

1. Werkgewoonten
 gebruik van persoonlijke
 beschermingsmiddelen

Aantal beoordelingen

1		 per	medewerker
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2 Steigers en ladders

Steigers en ladders komen bij infrawerken minder 
vaak voor dan in de B&U, maar beoordeling is wel 
belangrijk. U geeft één beoordeling per vlak voor 
ieder looppad, iedere steiger en iedere ladder 
die u ziet. Ladders die geen deel uitmaken van 
de steigerconstructie controleert u per stuk. Een 
trappentoren beoordeelt u als één onderdeel 
(steigerstuk). U bekijkt iedere werkplek op 
hoogte,	zoals	rolsteigers	en	hoogwerkers.	Rol-	en	
systeemsteigers moeten zijn opgebouwd volgens de 

handleiding. Vaak staan de belangrijkste instructies 
op stickers op de steigerdelen. Een hoogwerker in 
parkeerstand neemt u niet mee in de beoordeling. U 
turft het in de kolom ‘Score correct’ als de opbouw 
veilig is, het materieel in goede staat verkeert, veilig 
toegankelijk en geborgd is, de valbeveiliging in orde 
is, de afstand tussen de werkvloer en gebouw of 
kunstwerk minimaal is en de vloervelden zijn dicht 
gelegd. Zijn er bijvoorbeeld constructies instabiel, 
ontbreekt valbeveiliging of zijn ladders niet geborgd, 
dan zet u een streepje in de kolom ‘Score niet 
correct’.

•	 De	leuningen	op	trappen	en	
loopbrug zijn in orde. Dit is 
voor iedere trap een score 
correct.

•	 De	randbeveiliging	van	de	
damwand is onderbroken.  
Dit is niet correct.

•	 De	kabels	van	de	verdeelkast	
liggen niet vrij en 
belemmeren de doorgang. 
Dit is niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 toegankelijk
•	 stabiel	opgesteld	
•	 materieel	in	goede	staat
•	 voldoende	verankering,	borging	ladders	en	steigers
•	 opgesteld	conform	handleiding
•	 minimale	ruimte	tussen	tijdelijke	vloer	en	vaste	wand
•	 dichte	vloerdelen

Onderdeel

2. Steigers en ladders
 steigers, ladders,
  trappentorens, schragen

Aantal beoordelingen

1		 voor	elk	looppad
1		 voor	elke	ladder
1		 voor	elke	steigerconstructie
 per vlak
1		 voor	elk	klimgereedschap
 dat geen deel is van
 steigerconstructie
1	 voor	elke	werkplek	op	hoogte
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3 Machines en gereedschappen

U beoordeelt de staat van iedere machine 
en ieder stuk gereedschap dat u ziet. Op de 
apparaten staat vermeld of de vereiste periodieke 
inspecties en keuringen hebben plaatsgevonden. 
Ontbreekt de vermelding, dan informeert u bij de 
verantwoordelijke leidinggevende en zet een streepje 
in de kolom ‘Score niet correct’. Staan machines 
stabiel opgesteld, zijn er voorzieningen voor 
afzuiging of, in geval van brandgevaar, voldoende 
blusmiddelen in de directe omgeving? U let ook op 
een normale werkhouding bij gebruik van machine 
of gereedschap. De omgeving van een machine of 
gereedschap mag geen ongevallen bevorderen, dus 
er moet opgeruimd zijn rond een zaag, of ruimte 

vrijgemaakt voor het draaien van het contragewicht 
van een kraan. Een graafmachine moet correct zijn 
opgesteld ten opzichte van het talud. Het voeren van 
zwaailichten	op	andere	momenten	dan	het	in-	en	
uitrijden van een werkvak of uitrit turft u voor dit 
arbeidsmiddel in ‘Score niet correct’. Zijn de zaken 
in orde, dan zet u per machine en stuk gereedschap 
een streepje in de kolom ‘Score correct’. Bij 
bijvoorbeeld een verlopen keuringsdatum of 
ontbrekende veiligheidskap turft u dit in de kolom 
‘Score niet correct’. Een machinist die met open 
cabinedeur rijdt, stelt zichzelf bloot aan te veel 
geluid. De machine, mits in goede staat, krijgt een 
streepje in ‘Score correct’. De machinist turft u in 
‘Score	niet	correct’	bij	onderdeel	1	Werkgewoonten.

•	 De	compressor	en	de	laser	zijn	juist	opgesteld.	Voor	ieder	instrument	is	
dit een score correct.

•	 De	slang	zorgt	voor	struikelgevaar.	Dit	is	niet	correct.
•	 De	dumper	en	graafmachine	zijn	in	orde.	 

Voor iedere machine is dit een score correct.
•	 De	schop	en	de	jalonstokken	 

zorgen voor struikel- en verwondingsgevaar. 
Voor ieder arbeidsmiddel is dit een score niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 technische	staat	visueel	in	orde,	
 waarmerk periodieke inspectie aangebracht
•	 werkomgeving	niet	gevaarverhogend
•	 adequate	afzuiging,	afscherming	draaiende	delen
•	 opstelling	stabiel	en	veilig
•	 brandblusmiddelen	aanwezig
•	 normale	werkhouding

Onderdeel

3.	 Machines en
 gereedschappen
 alle voorkomende
 arbeidsmiddelen

Aantal beoordelingen

1		 voor	elk	arbeidsmiddel
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4 Valbeveiliging

De valbeveiliging beoordeelt u voor ieder 
hoogteverschil, alle gaten in vloeren en alle 
sparingen. U bekijkt bijvoorbeeld de rand van 
de bouwkuip tot waar deze een hoek maakt. 
Is de mogelijkheid om te vallen op de juiste 
manier voorkomen? Zijn de randen voorzien van 
leuningen en zijn deze sterk genoeg. Zijn gaten 
in vloeren, groter dan een voetafdruk, afgedekt? 
Is de afdekking beveiligd tegen verschuiven of 
wegnemen? Bij putten, bouwkuipen, sleuven en 

uitgravingen moet op de juiste wijze een afzetting 
zijn geplaatst. Het talud moet op de juiste manier 
tegen inkalven/inbressen zijn beschermd. Voor ieder 
hoogteverschil met juiste beveiligingsmaatregel 
zet u een streepje in de kolom ‘Score correct’. Niet 
getroffen of niet effectieve maatregelen turft u in 
‘Score niet correct’. Dit doet u ook voor iedere vloer. 
Ontbrekende of onjuiste onderdelen maken het 
hele onderdeel onveilig, u turft deze in ‘Score niet 
correct’. Een niet afgeschermde rand die doorloopt 
in een volgend waarnemingsgebied geeft u in beide 
gebieden een streepje ‘Score niet correct’.

•	 De	randbeveiliging	van	het	achterste	deel	van	de	loopbrug	is	in	orde.	Dit	is	correct.
•	 De	randbeveiliging	van	het	voorste	deel	van	de	loopbrug	en	 

van de damwand zijn onderbroken.  
Voor ieder randbeveiligingsdeel is dit een score  
niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 (vloer)randen	voorzien	van	leuningen,	
 tussenregel en kantplank
•	 sparingen	groter	dan	een	voetafdruk	dicht
 gelegd of voorzien van leuningen en kantplank
•	 bij	ontgravingen	juist	talud/bescherming	tegen	inbressen
•	 sleuven,	putten	en	kuipen	voorzien	van	randbeveiliging
•	 trappenhuizen:	schalmgaten	beveiligd
•	 afdekkingen	beveiligd	tegen	verschuiven	of	wegnemen
•	 geen	ontbrekende	delen	aan	valbeveiliging

Onderdeel

4. Valbeveiliging
  randen van vloeren
 sparingen
  ontgravingen
 werkputten/kuipen
 permanente trappenhuizen
 gaten

Aantal beoordelingen

1		 voor	elk	hoogteverschil
 dat beveiligd moet zijn
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5 Licht, elektriciteit en energie

Bij voldoende daglicht is controle op het onderdeel 
verlichting niet nodig. De kunstmatige verlichting 
van het buitengebied geeft u één beoordeling voor 
het hele gebied. De werkplekverlichting beoordeelt 
u voor iedere werkplek die in gebruik is. Is er 
voldoende en gelijkmatige verlichting van de 
werkplek, dan zet u een streepje in de kolom ‘Score 
correct’. Bij nachtwerk let u op verblinding van 
bijvoorbeeld doorgaand verkeer. Gelijkmatige, niet 
verblindende verlichting voorkomt slagschaduwen 
die tot gevaarlijke plekken en situaties leiden. 
Ook verkeer in het werkvak dat met licht tegen 
het doorgaand verkeer in rijdt, bekijkt u. Onnodig, 

gebruik van een zwaailicht in het werkvak 
beoordeelt	u	bij	onderdeel	1:	Werkgewoonten	
(‘Score niet correct’). U geeft één beoordeling voor 
de verlichting van looppaden, toegangswegen en 
ladders in het gebied. Zijn er zaken niet in orde, dan 
zet u een streepje in de kolom ‘Score niet correct’. 
De elektriciteit geeft u één beoordeling voor het 
hele gebied. U geeft aandacht aan de combinatie 
van stroom en water. Zijn verdeelkasten en 
stroomkabels op de juiste manier geplaatst, staan 
ze niet in het water, is de omkasting tegen regen 
in orde, is er geen aanrakingsgevaar van spanning 
voerende delen, dan turft u dit in de kolom ‘Score 
correct’. Is dit niet het geval, dan zet u een streepje 
in ‘Score niet correct’.

•	 De	totale	verlichting	van	het	
buitengebied is gelijkmatig verlicht.  
Dit is correct.

•	 Het	voertuig	rechts	verblindt	het	
doorgaand verkeer (werplek verlichting 
chauffeur). 
Dit is niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 ‘werkdeel’	en	‘werkstuk’	wordt	gelijkmatig	verlicht
•	 geen	slagschaduw	op	looppaden,	werkvloeren
 en trapopgangen
•	 kabels	en	zwerfkasten	niet	in	het	water
•	 verdeelkasten	en	stroomkabels	op	de	juiste	manier
  geplaatst en beschermd
•	 geen	aanraakbare	spanning	voerende	delen
•	 geen	verblinding	van	derden
•	 brandstofoverslag	in	orde,	milieubeschermd,	
 brandpreventie en repressie 

Onderdeel

5. Licht, elektriciteit en energie
 totale verlichting
 verlichting op looppaden
 en toegangswegen
  verlichting van trappen en 
 ladders
 verlichting van de werkplek 

gebruik van kabels en 
 zwerfkasten

Aantal beoordelingen

1		 voor	de	totale	verlichting
 van het buitengebied
1		 voor	de	totale	verlichting	van
 looppaden, toegangswegen,
 ladders en trappen
1		 per	in	gebruik	zijnde	werkplek
1		 voor	de	totale	elektriciteit
1	 voor	brandstofoverslagpunt
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6 Werkplek

Iedere werkplek beoordeelt u afzonderlijk op orde, 
netheid en struikelgevaar. Elke juist ingerichte 
werkplek krijgt een streepje in ‘Score correct’. De 
beloopbaarheid van looppaden en verkeersroutes en 
rondslingerend afval geeft u één beoordeling voor 
het hele gebied. Is transport van materieel direct 
mogelijk, zijn de paden veilig beloopbaar en is het 
afval opgeruimd, dan turft u de beloopbaarheid in 
de kolom ‘Score correct’. Ook zet u een streepje 
in ‘Score correct’ voor iedere afvalcontainer in het 
gebied die nog ruimte voor afval heeft. Voldoet een 
afzetting of markering aan de regels, bijvoorbeeld 

die van een ladder of machine op een voor derden 
toegankelijke doorgang of weg? Dan geeft u 
deze werkplek een turfje in ‘Score correct’. Op 
wegenbouwprojecten geeft u één beoordeling ‘Score 
correct’ voor elke afzetting, bebording en bebakening 
die	voldoet	aan	de	regels	zoals	aangegeven	in	CROW-
publicatie	96.	U	beoordeelt	de	vooraankondiging	
van het eerste bord tot het nulpunt met één score, 
de feitelijke dwarsafzetting van het nulpunt tot het 
werkvak met één score, de langsafzetting langs het 
werkvak met één score en de beëindiging van het 
werkvak met afsluitende bebording met één score. 
Rijstrooksignalering op autosnelwegen geeft u één 
score voor elk afzonderlijk werkvak.

•	 De	omheining	is	voorzien	van	de	 
juiste veiligheidswaarschuwingen.  
Dit is correct.

•	 De	bekisting	is	in	orde.	Dit	is	correct.
•	 De	afvalcontainer	is	vol.	 

Overtallig afval ligt buiten  
de omheining. Dit is niet correct.

•	 De	kraan	is	goed	opgesteld.	 
Dit is correct.

•	 Het	bouwmateriaal	is	netjes	 
weggezet. Dit is correct.

•	 Losliggend	materiaal	in	het	 
werkvak geeft struikel- en  
verwondingsgevaar. 
Dit is niet correct.

Criteria voor score ‘correct’

•	 werkplek	ordelijk
•	 geen	struikelgevaar
•	 geen	onnodig	bouwafval
•	 vuil/afval	gescheiden
•	 nog	ruimte	in	de	afvalcontainers
•	 transport	en	belopen	van	wegen	en	paden	
 direct mogelijk
•	 correcte	afzettingen	van	machines	of	ladders
 op voor derden toegankelijke plek
•	 afzettingen	en	markeringen	op	openbare
	 wegen	volgens	CROW	96
•	 putten	en	sleuven	veilig	toegankelijk	en	te	verlaten
	 (2	ladders	bijvoorbeeld)

Onderdeel

6. Werkplek
 inrichting werkplek
 orde en netheid op werkplek
 orde en netheid op looppaden
 en toegangswegen
  struikelgevaar en
 begaanbaarheid
 afvalcontainers
 verkeersafzettingen

Aantal beoordelingen

1		 voor	elke	werkplek
1		 voor	looppaden,	verkeersroutes
 en rondslingerend afval
1		 voor	elke	afvalcontainer
1		 voor	elke	afzetting,	bebording
 en markering van het werkdeel
1		 per	afzetting	voor	de	langsaf- 
 zetting, bebording en markering 
 langs het werkvak
1		 per	afzetting	voor	de	bebording
  en bebakening na het werkvak
1		 per	afzetting	voor	rijstrooksignalering
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Meer weten over de 
Veiligheidsindex Bouw?

Op de website www.veiligheidsindexbouw.nl 
vindt u informatie over de VI. Hier kunt u ook de 
verschillende onderdelen van de Veiligheidsindex 
bestellen en downloaden.

De login waarmee u uw meetresultaten kunt 
invoeren en benchmarks kunt uitvoeren, vindt u 
ook op de website. U kunt zich aanmelden en een 
persoonlijke toegangscode aanvragen.

Meer vragen?
Bel	de	Arbouw	Infolijn	op	(0341)	46	62	22.	
Of mail naar vi@arbouw.nl
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Aantekeningen
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