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Eén poortinstructie voor alle bouwplaatsen verbetert onze veiligheid
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We starten met een filmpje….

https://youtu.be/USP4brsRwP4
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Wat is de 

• Wie heeft de GPI al gedaan?

• GPI staat voor “Generiek Poort Instructie”

• Eén instructie voor “alle” bouwplaatsen in NL

• Informatie is opgenomen in een register

• Deelnemer die “slaagt” krijgt een certificaat.



Waarom de  

• Er ontstonden vele verschillende “poort” instructies bij de 
verschillende bouwondernemingen.

• De basis veiligheid moet overall het zelfde zijn.

• Uniformiteit en eenduidigheid bij veiligheid is belangrijk.

• Hoeft dus niet bij elke bouwlocatie opnieuw, maar wel jaarlijks 
gedaan te worden
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Hoe is dit georganiseerd?

• Willem, organisatieplaatje GPIv invoegen (!)
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Enkele statische gegevens

15.000 bedrijven,

80% van de bouwplaatsen,

124.000 certificaten,

160.000 inlogcodes,

6 talen GPI (NL-Eng-Turks-Pools-Duits-Roemeens)

17 talen toets. 

98,5% in het NL gevolgd
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Welke ontwikkelen komen er aan!

• Nieuwe introductie film van slachtoffer

• Een aantal nieuwe onderwerpen worden extra onder de aandacht gebracht o.a.;
• Gebruik van mobiele (communicatie)apparatuur,
• Hijsen en aanslaan van lasten
• Herhalen van de overdracht afspraken
• Bouwhinder op de locatie en omgeving
• Aanpassing “steiger” onderwerp

• Er worden een aantal “moeilijkere” oefenvragen toegevoegd
• Maar…..het is niet de bedoeling om iemand te laten zakken, maar bedoeld om de 

bewustwording te stimuleren!
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En nu jullie

• Twee locaties
• Links van de zaal (GROEN)
• Staat voor ja of mee eens…..

• Rechts van de zaal (ROOD)
• Staat voor nee of niet mee eens…..

• En als je het niet weet blijf je in het midden staan.
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Stelling 1

• Zal de bewustwording van veilig werken gestimuleerd worden met de GPI?
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Stelling 2

• Moet de GPI het basisveiligheid VCA vervangen?
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Stelling 3

• Vindt u / vinden jullie dat iedereen (die op projecten komt) de Gpi moet volgen?
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Stelling 4
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• Vindt u / vinden jullie dat de Gpi ingebed moet worden in het (beroeps)onderwijs?



Stelling 5
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• Is de Gpi zoals we die nu hanteren compleet?


