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▪ Wij werken bij een IB en zijn ook heel nauw verbonden met de uitvoering

▪ 27 professionals

▪ Bijna alle disciplines van de infra (bruggen, wegen, spoor, hoogspanningsmasten, onderstations, kade muren, sluizen)

▪ Onze opdrachtgevers publiek en privaat

▪ Veiligheid staat altijd op nr. 1

▪ Trots

Mijn Team Bouwmanagement
Schakel tussen ontwerp en uitvoering
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Aandacht voor Veiligheid
Denk veilig en doe veilig

Onze vier veiligheidsprincipes

▪ Wij ontwerpen veilig of we ontwerpen niet

▪ Je verantwoordelijkheid voor veiligheid gaat verder dan je eigen veiligheid

▪ Wij spreken elkaar aan op veiligheid

▪ Wij werken veilig of we werken niet

Veiligheidsmaatregelen
Lees de calamiteiteninstructie

Volg bij ontruiming de instructie 

van de BHV herkenbaar aan 

de groene hesjes

Volg de vluchtroute 

zoals aangegeven

Ga naar 

het verzamelpunt

Bij overige calamiteiten

Utrecht: 030-2654004

Regiokantoren: 112
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MovaresVeilig app
Onveilige situaties 

en (bijna) ongevallen 

meld je via de app



Draagt de aanwezigheid van het ingenieursbureau tijdens de bouwfase 

bij aan de veiligheid van een project? 

De vraag
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▪ Ingenieursbureau (IB) als opsteller van het contract of 

bestek met tekeningen namens een opdrachtgever

▪ IB om de uitvoering te begeleiden op basis van 

Directievoering & Toezicht namens een opdrachtgever

▪ Het IB levert technische kennis en ziet o.a. toe of de 

uitvoerend aannemer op een veilige manier werkt conform 

wet- en regelgeving

▪ Het IB om namens een ON (Aannemer) details te 

berekenen / ontwerpen

Theorie: Verschillende rollen van een IB in projecten

Traditioneel: Het bestek (UAV2012)
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▪ Het IB (VGCO) stelt namens de OG het V&G-Ontwerpfase 

op met daarin een risicomatrix met risico’s en 

beheersmaatregelen. 

▪ Het IB verzorgt de overdracht naar de aannemer (VGCU).

▪ De aannemer stelt het V&G Uitvoeringsplan op waarbij de 

risicomatrix aangevuld/bijgewerkt wordt.

▪ De aannemer neemt maatregelen om veilig te werken

▪ Het Ingenieursbureau toetst of de aannemer zich aan de 

veiligheid houdt

Theorie: Rol IB; Borgen veiligheid in projecten

Traditioneel: Het bestek (UAV2012)
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▪ Het opstellen van de vraagspec, procesdeel en/of gehele contracten 

namens OG

▪ Het begeleiden van de realisatiefase (IPM-rollen, Toetser, waarnemen, 

Audits)

▪ Het IB levert namen de OG technische kennis, proces kennis en ziet 

o.a. toe of de uitvoerend aannemer werkt conform de eisen uit het 

contract, wet- en regelgeving.

▪ Opstellen van DO, UO, berekeningen en andere documenten als 

onderaannemer van de ON (aannemer)

Theorie: Verschillende rollen van een IB in projecten

UAV-GC
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▪ Het IB (VGCO) stelt namens de OG het V&G-Ontwerpfase op met 

daarin een risicomatrix met risico’s en beheersmaatregelen. 

▪ Het IB verzorgt de overdracht naar de aannemer (VGCO).

▪ De aannemer stelt het V&G Ontwerpfase op waarbij de risicomatrix 

aangevuld/bijgewerkt wordt. Er moet namelijk nog ontworpen 

worden

▪ Wanneer de aannemer naar de realisatiefase gaat stelt zij een V&G 

Uitvoeringsplan op. Hierbij verzorgt zij intern de overdracht van de 

Ontwerpfase naar de uitvoeringsfase.

Theorie: Rol IB; Borgen veiligheid in projecten

UAV-GC
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▪ De aannemer neemt maatregelen om veilig te werken in de 

realisatiefase

▪ Een Ingenieursbureau toetst of de aannemer zich aan de veiligheid 

houdt

Theorie: Rol IB; Borgen veiligheid in projecten

UAV-GC
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▪ De opdrachtgever is en blijft tijdens het hele bouwproces verantwoordelijk. En verplicht zich om precies op de hoogte te zijn van 

hoe de opdracht veilig en gezond plaatsvindt.

▪ Daarmee heeft de opdrachtgever ook een zgn “vergewisplicht”.

▪ Een onderdeel hiervan zijn de BTO-keuzes. (Bouwkundige Technische en Organisatorische keuzes)

▪ Goed onderbouwde BTO keuzes geven duidelijkheid van de Arbeidshygiënische-strategie

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Voorwaarden scheppen
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▪ Opdrachtgever beschikt zelf over vakinhoudelijke kennis en de mogelijkheid om te ontwerpen en toezicht te houden op het werk

▪ Opdrachtgever voert regie op projecten en laat de inhoudelijke kennis over aan de markt

▪ Ontwerp en uitvoering zijn veelal gescheiden; Ingenieursbureau ontwerpt, Aannemer bouwt.

▪ Kennis uitvoering is bij ontwerpende partij beperkt aanwezig, Kennis engineering is bij bouwende partij beperkt aanwezig 

▪ Toezicht is niet meer continu maar steekproefsgewijs (risicogestuurd, Systeemgerichte Contract Beheersing)

Verandering rolverdeling OG-IB-ON op de bouw; 
geschiedenis (van ca. 1968 tot heden) 
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▪ Rond 2005: ontstaan Bahama-model

▪ Het IB die het contract opstelt komt veelal niet meer op de bouwlocatie

▪ Het IB die het contract opstelt kent veelal niet de afloop van een bouwfase en daarmee is lerend effect beperkt

▪ Actueel: Er is meer werk dan mensen om het uit te voeren. Werkdruk, gehaast werk, beperkte communicatie…

Verandering rolverdeling OG-IB-ON op de bouw; 
geschiedenis (van ca. 1968 tot heden) 
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▪ Veel opdrachtgevers zoeken verbinding en stimuleren de samenwerking tussen IB – ON en OG

▪ Veel opdrachtgevers voegen EMVI criteria toe om samenwerking en borgen van informatie deling te bevorderen.

▪ Ontwikkeling 2-fase contract 

Verandering rolverdeling OG-IB-ON op de bouw; heden 

Kansen en mogelijkheden: de positieve kijk
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Twee momenten:

1. Contract-, Do-fase: 

▪ Vooraf “nadenken” over een veilig bouwbaar ontwerp

▪ Breng buiten naar binnen en binnen naar buiten; kennis vanuit de uitvoering / realisatie naar de 

contractschrijvers en ontwerpers

▪ Denk na over faseringsstappen tijdens de contractfase

▪ Betrek het IB van de vroege fases bij de uitvoeringsfase

Toegevoegde waarde van het IB in de praktijk

Borgen van een veilige projectomgeving
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Twee momenten:

2. Realisatiefase: 

▪ Toetsen, auditen, uitvoeren steekproeven, keuren, aantonen van het uitvoeringsontwerp, werkplannen en een 

veilige werkomgeving.

▪ Breng buiten naar binnen en binnen naar buiten; Verbindt kennis, ideeën en voorbereidingen vanuit 

contractschrijvers en ontwerpers naar de uitvoering / realisatie

▪ Werk samen. 

▪ Wees kritisch. 

Toegevoegde waarde van het IB in de praktijk

Borgen van een veilige projectomgeving
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▪ Wij begeleiden de realisatie op een project namens de OG

▪ Het DO is gemaakt en geaccepteerd. 

▪ Het UO is gemaakt

▪ Echter: het Lasplan ontbreekt. De uitvoering gaat toch verder.

▪ Lentonkoppelingen zijn door onderaannemer geleverd en voorzien van certificaat

▪ Levensduur gebouw is 100 jaar, conform eis uit contract

▪ Op basis van kennis, ervaring en het risicodossier wordt een toets uitgevoerd. 

▪ De lassen voldoen niet omdat er onjuist materiaal gebruikt is. 

▪ Risico: onveilige situatie, kans op schade en instorting na een aantal jaren

Meerwaarde toetsen door IB tijdens de realisatiefase
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Situatie:

▪ Wij begeleiden de realisatie op een project namens de OG

▪ Machines die dicht bij het spoor (Bovenleiding) aanwezig zijn moeten voorzien 

worden van aarding. 

▪ Op basis van het toetsplan worden periodiek V&G toetsen uitgevoerd. 

▪ Uit eerdere toetsingen bleek dat de aarding van mobiele kranen niet continu op 

orde was. Nu was het wel geborgd.

▪ Risico: Elektrocutie gevaar

Meerwaarde toetsen door IB tijdens de realisatiefase
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Situatie:

▪ Wij begeleiden de realisatie op een project namens de OG

▪ Op basis van het toetsplan toetst de waarnemer of de wapening in de fundering 

van de Wintrackmasten voldoet

▪ Risico: onvoldoende dekking, te weinig wapening, ontmenging van betonmengsel, 

omvallen mast.

Toegevoegde waarde van toetsen tijdens de 
realisatiefase
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▪ Ontwerp

▪ IB kent de situatie buiten onvoldoende  → ontwerp sluit niet aan bij omgeving 

▪ IB is onvoldoende bekend met de uitvoering of de fasering → ontwerpkeuzes leiden tot moeilijk/ onuitvoerbare 

situaties

▪ IB houdt onvoldoende rekening met veiligheid in haar ontwerp  → onveilige situaties tijdens de bouwfase, 

onderhoudsfase en tijdens gebruiksfase

Risico’s voor het ontbreken van voldoende verbinding 
met het ontwerpend IB, Aannemer en toetsend IB
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▪ Uitvoering

▪ Aannemer betrekt IB onvoldoende bij uitvoering  → Aannemer doet aannames omtrent de bedoeling/ oplossingen

▪ Aannemer is onvoldoende bekend met sommige onderdelen van zijn werk en besteedt dit uit → risico’s op raakvlakken

▪ Aannemer interpreteert het contract en ontwerp niet juist  → verkeerde keuzes in bouwmethode, keuze materialen, tijdelijke 

constructies

Risico’s voor het ontbreken van voldoende verbinding 
met het ontwerpend IB, Aannemer en toetsend IB
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▪ Een belangrijk verschil van de BIM-werkwijze met de meer traditionele manier van werken is, dat de projectpartners niet 

volgtijdelijk, maar parallel werken. 

▪ De bouwpartners stellen de 3D modellen van hun deelontwerpen in een intensief proces meestal wekelijks op elkaar af. Zij 

ontwikkelen de modellen in onderlinge wisselwerking. 

▪ Een actuele trend in de BIM-werkwijze is de ‘virtuele oplevering’ vóór de start van de daadwerkelijke uitvoering.

Stimuleren van dialoog (OG - IB – Aannemer)
gebruik BIM 
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▪ Scheiden van ontwerp en realisatie in twee fasen

▪ Zowel in ontwerp als in realisatiefase zijn alle partijen betrokken (IB – ON - OG)

▪ Veiligheid is van begin tot eind geborgd.

▪ De opdrachtgever is betrokken, geïnformeerd en heeft invloed

Stimuleren van dialoog IB – ON - OG
Contractkeuze; tweefasen / bouwteam 
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▪ Realiseer je als opdrachtgever dat je doorlopend verantwoordelijk bent voor een Veilig en gezond 

project. 

▪ 'Het is niet alleen van de ’uitvoering’. Denk aan het ontwerp, het contract, de werkvoorbereiding. 

Vraag je steeds af of je als opdrachtgever voldoende ruimte en tijd geeft om veilig te kunnen werken. 

En ken je de project- en objectspecifieke risico’s en geef je die duidelijk mee in de aanbesteding? 

▪ Creëer hiermee je de juiste randvoorwaarden waarbinnen - zo veilig mogelijk - werken mogelijk is. En 

valideer dit bij de inschrijvende marktpartijen tijdens de tenderfase.’

Wat kan de opdrachtgever doen? 

Start bij het ontwerp 
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▪ BTO keuzes duidelijker opnemen in het gehele project, ontwerp, contract, aanbesteding en realisatie

▪ Het IB van de contractfase actief betrekken bij de eindevaluatie van projecten

▪ Wat is het uiteindelijk gebouwd en hoe is dit verlopen?

▪ Lessons learned uit te praktijk meenemen

▪ Opdrachtgever een overkoepelende rol vervullen. Verantwoordelijk en voorwaardenscheppend 

▪ In de uitvraag expliciet de verwachtingen opnemen met betrekking tot Veiligheid en het hiermee uit de 

concurrentiesfeer halen

▪ De VGCO functionaris tot einde project betrokken houden

Samen werkt het!

Verbetermogelijkheden  
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Vragen?



Samen werkt het

We staan voor

een leefbare toekomst

Samenwerking

is hiervoor de sleutel

We bieden 

innovatieve 

oplossingen
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