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Ernstig arbeidsongeval

Werken met derden
Basisvorming preventie & bescherming
Gemeenschappelijke preventiedienst
Lesgever: Karen Brems

Oorzaken ongeval
MATERIAAL
• Weinig of geen
hulpmiddelen en beperkt
onderhoud materiaal

Wat zegt de wet?
ORGANISATIE

• Geen bestelbon
• Geen specifieke RA & instructies
• Geen procedure werken met
derden, werken op hoogte,
MENS
werken in besloten ruimte,…
• Slechte werktechniek
• Geen werkvergunningen
• Beperkt toezicht op de
OMGEVING
werkmethodes
• Moeilijke toegang tot ruimte• Beperkte coördinatie
waar tanks zich bevinden
• Geen raadpleging adviezen GPD

Hoe pak je dat aan?

WELZIJNSWET
De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor de
veiligheid van externe werknemers die bij hem
werkzaamheden uitvoeren.

Informatie

Informatie-uitwisseling opdrachtgever ↔ uitvoerder
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De opdrachtgever (school) gaat na of de externe WN’s de
informatie hebben
•
•
•

ontvangen
begrepen
in de praktijk omgezet.

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
Veiligheidscoördinator aanstellen
Van zodra de werken uitgevoerd worden door 2 of meerdere aannemers die
terzelfdertijd of achtereenvolgens op de werf werken zullen uitvoeren.

Procedure werken met derden
• www.g-o.be/preventie
• Procedures PRO_10_Werken met derden

veiligheidscoördinator ≠ preventieadviseur
Preventieadviseur (PA)

Veiligheidscoördinator (VC)

Verbonden aan 1 of meerdere SGR

Verbonden aan een bouwplaats

Onderzoekt risico’s van een activiteit vooral
in de scholen

Onderzoekt risico’s van co-activiteiten op
een bouwplaats

Heeft VC nodig om de risico’s verbonden
aan de werf te leren kennen & instructies
door te geven aan personeelsleden van de
school.

Heeft PA nodig om de activiteiten op te
sporen te bijkomende risico’s kunnen
opbrengen.

Procedure werken met derden

Werken met een verhoogd risico?

1. Preventieadviseur betrekken in planningsfase van alle
geplande werken (commissie infrastructuur/KIW):
o

Werken met verhoogd risico detecteren.

2. Voor de aanvang van de werken
o
o

o

Keuzeplicht aannemer
Overeenkomst externe aannemer – school
→ Veiligheidseisen
Werken met verhoogd risico:
o Werkplan + inrichtingsplan (aannemer)
o RA + PM (aannemer)
o Werkvergunning

www.g-o.be/preventie - Procedure 10_werken met derden
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Werken met verhoogd risico

Procedure werken met derden

• Ook eigen werknemers kunnen werken met een verhoogd risico
uitvoeren:
• Slijpwerken in de nabijheid van labo chemie/afdeling
carrosserie..
• Leidingen trekken in een kruipkelder.

3. Aanvang van de werken

=> Zelfde procedure (werkvergunning)

Werkvergunning is door alle betrokkenen ondertekend
Toezicht & coördinatie is geregeld

3.
4.

4. Samenwerking, toezicht en coördinatie tijdens de werken
o

o
o

Wie doet wat?
Coördinatie = bewaken van onderlinge afspraken
Toezicht = nagaan of de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering v.d.
werken worden nageleefd.

5. Beëindigen van de werken
o

Werkverantwoordelijke tekent WV na de uitvoering v.d. werken. Hiermee
bevestigt hij dat:
o Werken zijn uitgevoerd
o Locatie in veilige toestand is achtergelaten.
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