
Generieke Poortinstructie

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) is een initiatief van een groot 
aantal ondernemingen in de bouw, de infra- en de installatietechniek.  
De ondertekenaars adopteren de gezamenlijk ontwikkelde systematiek en nemen 
die op in hun veiligheidsbeleid. De standaardisatie die daarmee wordt bereikt zorgt 
voor een herkenbare en effectieve veiligheidsbeheersing. Per 1 april 2019 wordt 
de Generieke Poortinstructie, een van de veiligheidsinstrumenten, verplicht op alle 
bouwplaatsen van de aangesloten ondernemingen. Samen vertegenwoordigen zij 
ongeveer 60 procent van alle in de bouw werkzame professionals.

DOOR MARCEL CAPTIJN 

branchespecifieke veiligheids-
instructie hebben gevolgd, afgesloten 
door een toets. Als zij geslaagd zijn 
beschikken ze gedurende een jaar 
over een geldige GPIregistratie. 
Zónder dat ‘certificaat’ komen ze de 
bouwplaats niet op.

Historie poortinstructie
De poortinstructie is uitgevonden 
in de petrochemie. Oudere werk
nemers in die sector of bezoekers van 
BRZObedrijven herinneren zich de 
video’s die ze in een ruimte naast de 
portiersloge mochten bekijken en de 
papieren meerkeuzetoets waarmee 
werd gecontroleerd of ze de inhoud 
hadden begrepen. Inmiddels zijn dat 
dvd’s of steeds vaker een online app. 
‘Dat is een nuttige excercitie,’ zegt 
Willem Hunselaar Paap MSc, HVK 
en voorzitter van de werkgroep GPI 
van de GCVidB. ‘En helemaal nieuw 
in de bouwsector. Het is nodig ook, 
want twintig dodelijke ongevallen 
per jaar is te veel. De initiatiefnemers 

In een wereld waarin  personeel 
steeds mobieler wordt en ‘veilig

heid’ voor bedrijven, opdrachtgevers 
en handhavers een meetbare groot
heid moet zijn, is een herkenbaar en 
uniform systeem gewenst. Om dat 
te bereiken streeft de GCVidB naar 
eenduidigheid op het niveau van 
organisaties, projecten en individuele 
personen. Een van de instrumenten 
die de veiligheid op bouwplaatsen 
helpen te beheersen, is de poort
instructie. Werknemers die in vaste 
dienst, via een onderaannemer of 
als zzp’er aan de slag gaan op een 
bouwplaats, moeten vanaf 1 april 
2019 via een online applicatie een 

en ondertekenaars van de Gover
nance Code zetten de GPI dus vol 
overtuiging in. Hoe mooi is het dat 
straks 80.000 van de totaal 150.000 
in de bouw werk zame mensen 
twintig minuten actief met veilig
heid bezig zullen zijn? Ik heb zelf 
de drie GPI’s (Infra, Bouw & Utili
teitsbouw en Installatie, red.) samen 
met mijn zoon gedaan. Geslaagd. 
En hij was nog trots op me ook.’

Wil je dat de bouwvakker dat 
straks thuis ook met de familie 
doet? 
‘Dat is niet verboden. Natuurlijk 
moet iemand zélf goed weten hoe 
hij veilig werkt en welke algemene 
regels er gelden. Maar als hij daar 
de echtgenoot bijhaalt omdat hij 
niet handig is met een computer 
dan staat daar geen straf op. Het is 
geen VCAexamen. Maar als je het 
niet doet dan loop je wel de kans 
dat je in de praktijk op de een of 
andere manier opvalt. Ik heb er alle 

DE GPI KENT DRIE 
MODULES
• Module Infra
• Module Bouw en Utiliteit
• Module Installatie

Verplicht per 1 april
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Meer informatie? 
Kijk op www.gpi.nu 

Vanaf 1 april 2019
voor toegang op alle 
bouwplaatsen verplicht!

Eén poortinstructie voor 
alle bouwplaatsen 
verbetert onze veiligheid.

PARTNERS

Heb JIJ de GPI al?

Poster GPI DEF.indd   1 20-12-18   14:17 ‘Twintig dodelijke 
ongevallen per jaar 

is geen grap’
vertrouwen in dat mensen er integer 
mee omgaan.’

Het doet me wel denken aan VCA.
‘De eigenaar van de GPI is dezelfde 
als van VCA, de Stichting Samen
werken voor Veiligheid (SSVV). We 
hebben ook dankbaar de techniek 
geadopteerd. Die is in handen van 
eXplain in Amersfoort. Proven 
technology. We willen geen aanloop
fase met allerlei kinderziekten. Er is 
al driekwart jaar met de GPI getest 
bij BAM. De instructie en de toet
sen moeten op allerlei  platformen 
onberispelijk draaien, het moet 
AVGproof zijn en desnoods op een 
smartphone werken, ook al is de 

webapplicatie niet specifiek ont-
worpen voor een klein scherm.’

Waarom niet een ouderwetse instruc-
tie aan de poort, met de mogelijkheid 
om taakspecifiek aan te vullen?
‘We willen geen wachttijden bij de 
toegangen van bouwplaatsen, met 
rommelige administratie en onder
ling afwijkende systematiek. Als je 
bij Volker Wessels de GPI B&U hebt 
gedaan dan hoeft dat niet opnieuw 
bij Ballast Nedam of Dura Vermeer. 
De GPI vat gewoon een paar al
gemene afspraken samen en het is 
het begin van een heel programma 
dat de komende vijf jaar zal worden 
uitgevoerd. En natuurlijk zijn er 

altijd specifieke onderwerpen die 
aparte instructie vergen. Er wordt in 
de GPI zelfs aan gerefereerd. Mensen 
zijn niet “klaar” met alleen de GPI, 
ze moeten weten dat ze om speci
fieke veiligheidsinstructies mogen 
vragen en dat ze die voor risicotaken 
ook moeten krijgen.’
 
Richt de GPI zich ook op 
 anders taligen? 
‘Ja. Er zijn nu zes talen, maar nog 
vóór 1 april zijn het er achttien. 
En in december zullen we de drie 
GPI’s vernieuwen. Als je jaarlijks je 
GPI ververst, dan zie je dus telkens 
nieuwe filmpjes en beantwoord je 
andere vragen.’

Zijn er kosten aan verbonden?
‘Niet voor degene die de GPI volgt. 
Die krijgt een token (inlogcode) 
van de baas. En die betaalt er € 8,75 
voor. Dat is heel redelijk gezien 

de ont wikkelkosten en het stukje 
veiligheidscultuur dat je ervoor 
terugkrijgt.’

Voor de zekerheid: 1 april, maar geen 
grap? 
‘Integendeel. Ongevallen in de bouw 
zijn ook geen grapje. Vandaar de 
GPI.’

Zie ook: www.gpi.nu 
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