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V&G-coördinatie
De spil in het denken over veiligheid
Bij bouwwerkzaamheden is het belangrijk dat een of meerdere personen het overzicht hebben over de
veiligheids- en gezondheidsaspecten (V&G). Sterker nog, dit is volgens het Arbobesluit verplicht. Vanaf de start
van de ontwerpfase (nieuwbouw) of voorbereidingsfase (onderhoud) moet deze persoon bekend zijn. Gebruikelijk
is dat de opdrachtgever een V&G-coördinator ontwerpfase aanstelt voor alle ontwerpaspecten en voor de
uitvoeringsfase een V&G-coördinator uitvoeringsfase. Dit geldt voor elk werk waar twee of meer werkgevers of
twee of meer zelfstandigen aan het werk zijn. Er wordt niet vermeld welk kennisniveau een V&G-coördinator
moet hebben, maar de volgende punten worden genoemd:
•

inzicht in aspecten van het ontwerp of de voorbereiding

•

bouwkundige kennis van de uitvoering, het onderhoud en gebruik

•

basiskennis van de Arbowet en het Arbobesluit

•

goede organisatorische en communicatieve eigenschappen.

Taken coördinator
De lijst met verplichtingen van de V&G-coördinator is niet lang, maar afhankelijk van de grootte van het
project kan het werk veelomvattend zijn. Het Arbobesluit vereist van de coördinator:
•

namens de opdrachtgever zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoering

•

het (laten) opstellen van een V&G-plan

•

het samenstellen van een gebouwdossier.

Zoals gezegd kan de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoering veelomvattend zijn. Het
brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Als er onvoldoende manuren of kennis binnen een corporatie
aanwezig zijn, kunt u de V&G-coördinatie uitbesteden aan bijvoorbeeld de architect of een gespecialiseerd
adviseur. Zie voor overwegingen daarbij § 4.3 in het Arbo-werkboek deel 1.
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V&G-plan
Alle zaken over veiligheid en gezondheid die voor het uitvoerend personeel belangrijk zijn, komen samen in een
V&G-plan. Voor de coördinator is het V&G-plan een belangrijk document. Hij moet erop toezien dat:
•

er tijdens het ontwerp (bij nieuwbouw) wordt gestuurd op veiligheid en gezondheid (zie hoofdstuk 3 in het
Arbo-werkboek deel 2)

•

er bij onderhoudswerkzaamheden eerst de gebouwvoorraad wordt geïnventariseerd, op basis waarvan het
V&G-plan wordt opgesteld (zie § 3.5 in het Arbo-werkboek deel 3)

•

het V&G-plan compleet is (zie § 4.5.1 in het Arbo-werkboek deel 1)

•

de inhoud van het V&G-plan up-to-date blijft en dat afspraken in het document worden vastgelegd

•

er tijdens de uitvoering toezicht is op het naleven van de V&G-afspraken

•

V&G een vast onderdeel is van de bouwvergaderingen.

Gebouwdossier
Na het ontwerptraject (nieuwbouw) of inventarisatie (onderhoud) en vervolgens de uitgevoerde werkzaamheden
ligt veel informatie vast over het gebouw. Denk aan materiaalgebruik, aanwezige veiligheidsvoorzieningen,
aandachtspunten voor toekomstig onderhoud en dergelijke. Dit soort informatie legt de V&G-coördinator vast in
het gebouwdossier. Meer informatie hierover is terug te vinden in § 4.7 van het Arbo-werkboek deel 1.

FLOW heeft 6 Arbo-werkboeken uitgegeven, te weten:
Deel 1 – wettelijk kader

Deel 4 – niet-planmatig onderhoud en beheer

Deel 2 – nieuwbouw en herstructurering

Deel 5 – kantooromgeving

Deel 3 – planmatig onderhoud en beheer

Deel 6 – psychosociale arbeidsbelasting
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