Praktijkbeoordeling V&G-coördinator ontwerpfase (VGC-O)
Vink aan wat van toepassing is:
Gegevens kandidaat:

V&G-coördinator ontwerpfase
initieel
V&G-coördinator ontwerpfase
hercertificering

Kandidaatnummer:
Naam + voorletter(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

N.B.
beoordeling door een
gecertificeerd
praktijkbeoordelaar

Bedrijf:
Bedrijfsonderdeel:

De praktijkbeoordelaar verklaart dat de
kandidaat in de praktijk heeft laten zien dat hij
aan alle beoordelingscriteria voldoet:
Naam + voorletter(s):
Handtekening bevoegd
praktijkbeoordelaar:
Datum:

De praktijkbeoordelaar heeft van de volgende
informant(en) gebruik gemaakt:
Naam informant 1: ………………………………….
Naam informant 2: …………………………………

De kandidaat verklaart dat de beoordeling met
hem besproken is:
Naam kandidaat:
Handtekening kandidaat:
Datum:
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Beoordelingslijst
Naam kandidaat

Naam praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment
Criteria
1
2
3
4
Voorbereiding
De V&G-coördinator ontwerpfase adviseert het projectteam/het uitvoeringsteam in de
ontwerpfase van het project vanuit de arbeidshygiënische strategie
1. Brengt V&G advies uit op basis van de arbeidshygiënische strategie
(AHS)
2. Stelt alternatieven voor op basis van de arbeidshygiënische strategie
(AHS)
M
3. Onderbouwt het advies op basis van:
3.1 de veiligheid- en gezondheidsrisico’s
3.2 de mogelijke consequenties van de risico’s
3.3 de geldende branche- en algemene wet- en regelgeving
3.4 huisregels Opdrachtgever (indien van toepassing)
De V&G-coördinator ontwerpfase maakt een risicoanalyse gebaseerd op het ontwerp, de lokale
situatie en de aard van de activiteiten
4. Controleert de aangeleverde informatie op compleetheid en
uitvoerbaarheid. Gebruikmakend van:
4.1 informatie over het ontwerp
4.2 vaststaande lokale gegevens
4.3 lokale tekeningen en schema’s
4.4 technische beschrijvingen van lokale infra-elementen
4.5 informatie die aanwezig is bij derden
4.6 (indien aanwezig) V&G-dossier
5.

Verzamelt (pro-)actief de ontbrekende informatie over:
5.1 het ontwerp
5.2 lokale situatie
5.3 aard van de activiteiten

6.

(Pro-)actief verzamelen betekent:
6.1 Maakt afspraken over welke informatie hij nodig heeft, van wie en op
welk moment
6.2 Neemt initiatief om informatie, die niet direct aanwezig is, te (laten)
verzamelen
6.3 Coördineert de informatiestroom
7. Inventariseert zorgvuldig en volledig risico’s met betrekking tot ontwerp,
locatie en aard van werkzaamheden. Beschrijft de risico’s:
7.1 beschrijft de verzamelde informatie in termen van oorzaken
7.2 vertaalt de oorzaken naar risico’s m.b.t. arbo-, aanrijd- en/of
elektrocutiegevaar
8. Evalueert de risico’s, inclusief restrisico’s, en maakt hierbij gebruik van
een risico-analysemethode.
Past bij de evaluatie van de risico’s de voorgeschreven normen correct
toe, met inachtneming van de arbeidshygiënische strategie:
8.1 de geldende branche- en algemene wet- en regelgeving (zowel
NVW/VVW als Bouwbesluit/Arbowet/Arbocatalogus)
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8.2 (lokale) voorschriften
8.3 huisregels Opdrachtgever (indien van toepassing)

De V&G-coördinator ontwerpfase stelt de kaders vast gebaseerd op de arbeidshygiënische
strategie waarbinnen de maatregelen genomen moeten worden om de geïnventariseerde risico’s
te elimineren of te beheersen
9. Beschrijft per V&G-risico binnen welke kaders (minimale
veiligheidsmaatregelen) de opdrachtnemer/V&G coördinator
uitvoeringsfase de veiligheidsmaatregelen moet nemen, met
inachtneming van de arbeidshygiënische strategie.
Past daarbij de voorgeschreven normen correct toe, van:
9.1 de geldende branche- en algemene wet- en regelgeving (zowel
NVW/VVW als Bouwbesluit/Arbowet/Arbocatalogus
9.2 (lokale) voorschriften
9.3 huisregels Opdrachtgever (indien van toepassing)
Uitvoering
De V&G-coördinator ontwerpfase stelt een V&G-plan ontwerpfase op, op basis van het format dat
door de opdrachtgever wordt aangegeven
10. Stelt een volledig V&G-plan ontwerpfase op, op basis van het format dat
door de opdrachtgever is aangegeven (gebaseerd op Arbo besluit)
De V&G-coördinator ontwerpfase maakt een nieuw V&G-dossier, of vult een bestaand dossier
aan
11. Maakt of vult een V&G-dossier waarin tenminste in is opgenomen:
M
11.1 omschrijving van de te realiseren bouwwerk/object en de locatie
11.2 naam van de opsteller en datum van uitgifte
11.3 omschrijving van alle infra- componenten van een bepaald
baanvak/emplacement
11.4 bestek en relevante tekeningen zoals: OBE, BVS, OR, loop der
bovenleiding, etc
11.5 constructiewijze
11.6 toegepaste materialen
11.7 installaties en leidingen en kabels
11.8 bedienings- en onderhoudsvoorschriften

11.9 structurele veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen betreffende

risicovolle werkzaamheden tijdens de exploitatiefase voor een veilige
inspectie, renovatie, onderhoud en sloop.
Beëindiging
De V&G-coördinator ontwerpfase Draagt het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier over aan
de V&G coördinator uitvoeringsfase respectievelijk opdrachtnemer
12. Onderbouwt en licht toe waarom keuzes, wijzigingen, aanpassingen zijn
gemaakt.
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Naam kandidaat

Naam praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment 1
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 2 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat

Handtekening praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment 2
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 3 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat
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Beoordelingsmoment 3
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 4 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat

Handtekening praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment 4
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Het volgende is afgesproken:

Handtekening kandidaat
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