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Projectgebonden V&G-deelplan 
De opdrachtgever ontvangt dit V&G-deelplan tegelijk met de offerte. De opdrachtgever geeft schriftelijk, vóór de 
opdrachtverstrekking, specifieke risicovolle omstandigheden voor dit project door aan Klink Bekistingen B.V.  
Klink Bekistingen B.V. zal de beheersmaatregelen bepalen en aan de opdrachtgever kenbaar maken, ruim voordat 
de buitendienst-medewerkers van Klink Bekistingen B.V. starten met hun werkzaamheden. 
 
Voorlichting aan medewerkers op de bouwplaats 
Dit V&G-deelplan vormt de inventarisatie en evaluatie van de risico’s die de werkzaamheden van de 
buitendienstmonteurs van Klink Bekistingen B.V., tijdens hun aanwezigheid op de bouwplaats, voor derden en 
henzelf op de bouwplaats met zich mee kunnen brengen. 
Klink Bekistingen B.V. en derden worden vóór aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever 
geïnformeerd (schriftelijk) over de werkzaamheden en de afgesproken regels op de werklocatie aan de hand van de 
werkopdracht. 
De opdrachtgever zal toezien op de handhaving van dit V&G-deelplan. 
 
Bedrijfshulpverlening 
De opdrachtgever zal voorzien in BHV-medewerkers en BHV-plan. 
 
Instructie gebruikers 
De opdrachtgever zorgt ervoor dat de gebruikers van het materieel, geleverd door Klink Bekistingen B.V., voor 
aanvang van hun werkzaamheden, op de hoogte zijn van de wijze van gebruik en de geldende veiligheidsregels.  
Klink Bekistingen B.V. verstrekt bij levering op de bouwplaats de voor het project benodigde handleidingen. 
 
Algemeen gebruik van middelen en werkwijzen 
-  Ten behoeve van de werkzaamheden mag alleen gebruik gemaakt worden van door de opdrachtgever  
 goedgekeurde middelen en door Klink Bekistingen B.V. verstrekte middelen. 
-  De buitendienst-medewerkers van Klink Bekistingen B.V. zullen hun werkzaamheden uitvoeren volgens en zich  
 conformeren aan de geldende Arbo veiligheid normen en regels. 
-  De buitendienstmonteurs van Klink Bekistingen B.V. zullen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen en  
 verblijfsruimte van de opdrachtgever. 
 
PBM-set van de buitendienst-medewerkers 
De volgende PBM behoren tot de standaarduitrusting van de buitendienstmonteurs van  
Klink Bekistingen B.V.: 
- 1 set life-lines incl. gordel 
- Veiligheidsbril 
- Overall 
- Doorwerkkleding (wind/waterdicht; thermisch isolerend) 
- Veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen 
- Gehoorbeschermers 
- Kniebeschermers 
- Lashelm / Laskap 
- Veiligheidshelm 
- Werkhandschoenen (ook thermisch isolerende) 
 
Clausule 
Dit V&G-deelplan is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. 
Voorstellen tot verbetering dienen te worden doorgegeven aan: 
Klink Bekistingen B.V., Postbus 19, 7950 AA, Staphorst 
Email: info@klinkbv.nl 
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Werkzaamheden 

 

 
Risico’s 

 
Gevolgen 

 
Beheersmaatregelen 

 
Verantwoordelijk 

1 
alle 

 
valgevaar 

 
ernstig, mogelijk 
dodelijk letsel 

 
werken op door opdrachtgever 
goedgekeurde werkplek, binnen de 
aaneengesloten beveiliging; 
 
zo nodig aanlijning, (voor 
bekistingsmonteur: standaard in PBM-set); 
 
voorzien in geborgde ladders met 
voldoende overlengte (1 m1) 

 
opdrachtgever 
 
 
 
bekistingmonteur 
 
 
 
opdrachtgever 

2  
alle 

 
vallende 
voorwerpen 

 
ernstig, mogelijk 
dodelijk letsel 

 
dragen bouwhelm (voor bekistingmonteur: 
standaard in PBM-set); 
 
dragen veiligheidsschoenen (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set) 

 
bekistingmonteur 
 
 
bekistingmonteur 

3 
alle 

 
(om)vallen van 
bekistingen 
en/of 
onderdelen 
hiervan 

 
ernstig, mogelijk 
dodelijk letsel 

 
dragen bouwhelm (voor bekistingmonteur: 
standaard in PBM-set); 
 
goedgekeurd hijsgereedschap en 
toebehoren (visuele inspectie voor gebruik); 
 
correct aanpikken hijslast en gebruik 
tweesprong en/of viersprong; 
 
buiten bereik hijslast blijven; 
 
“sturen” van hijslast middels touwen; 
 
vlakke en harde ondergrond op de 
montageplaats; 
 
borgen (eind-)wandbekisting middels 
stormkettingen / spanbanden 

 
bekistingmonteur 
 
 
kraanmachinist 
 
 
bekistingmonteur 
en opdrachtgever 
 
bekistingmonteur 
 
bekistingmonteur 
 
opdrachtgever 
 
 
bekistingmonteur 
en opdrachtgever 

4 
alle 

 
alle overige 
letsels 

 
oogletsel; 
snijwonden; 
(infectiegevaar); 
stoten, beknellen, 
etc. 

 
gebruik veiligheidsbril, handschoenen, 
laskappen, veiligheidsschoenen (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set); 
 
schoon/ordelijk houden werkplek;  
 
 
organisatie bedrijfshulpverlening 

 
bekistingmonteur 
 
 
 
personeel op de 
bouwplaats 
 
opdrachtgever 

5 
alle 

 
lichamelijke 
belasting 

 
schade aan het 
houdings- en 
bewegingsapparaat; 
 

 
gebruik van hulpmiddelen, waaronder 
hijskranen, bouwliften etc.; 
 
veilige bereikbaarheid werkplek met 
servicebus; 
 
begaanbare toegang: grondverharding; 
 
geschikte werkkleding (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set); 
 
kniebeschermers bij langdurige 
werkzaamheden op de knieën (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set) 

 
opdrachtgever 
 
 
opdrachtgever 
 
 
opdrachtgever 
 
bekistingmonteur 
 
 
bekistingmonteur 
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Werkzaamheden 

 

 
Risico’s 

 
Gevolgen 

 
Beheersmaatregelen 

 
Verantwoordelijk 

6  
alle 

 
weers-
omstandig-
heden (koude, 
warmte, regen 
e.d.) 

 
klachten aan het 
houdings- en 
bewegingsapparaat; 
 
vermindering 
weerstand 
huidafwijkingen 
door zonlicht; 
 
bevangen door 
hitte in tunnels 

 
regen-/doorwerkkleding (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set); 
 
 
gebruik kunnen maken van verwarmde 
bouwkeet 
dragen van werkkleding; 
 
 
natuurlijke ventilatie in tunnelbekisting 
(geopende afdichtingszeilen bij 
werkzaamheden in de tunnelbekisting) 

 
bekistingmonteur 
 
 
 
opdrachtgever 
 
bekistingmonteur 
 
 
opdrachtgever 

7  
alle 

 
werkdruk/ 
stress 

 
psychische 
klachten, 
maagklachten, 
hartklachten 

 
goede afspraken rondom tijdsplanning; 
 
bekendmaken van aanspreekpersonen 
voor planning, afroep etc. 

 
opdrachtgever 
 
opdrachtgever 

8  
alle werkzaam- 
heden met 
elektrisch 
handgereedschap 
en tijdens lassen 

 
elektrocutie 
 
 
 
 
 
 
brandgevaar / 
vonkenregen 
oogletsel 

 
stroomstoot, 
hinder door 
lekspanning 
 
 
 
 
vlamvatten oliën, 
gastank, kleding, 
hout e.d. 

 
jaarlijkse keuring elektrische 
handgereedschappen (eigendom Klink) 
conform NEN 3140; 
 
waarschuwing lekspanning tijdens 
regenachtig weer; 
 
brandbestrijdingsmiddelen als onderdeel 
bedrijfshulpverlening; 
 
geen vonken/vuur binnen het hekwerk dat 
de gastank omgeeft; 
 
niet in vonkenregen/lasboog kijken; 
 
 
dragen veiligheidsbril/laskap (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set); 
 
organisatie bedrijfshulpverlening 

 
Klink 
 
 
 
opdrachtgever 
 
 
opdrachtgever 
 
 
bekistingmonteur 
 
 
bekistingmonteur 
en opdrachtgever 
 
bekistingmonteur 
 
 
opdrachtgever 

9  
alle werkzaam- 
heden met 
elektrisch 
handgereedschap, 
lassen, hameren 

 
lawaai 90-110 
dB (A) 

 
lawaaidoofheid, 
geluidsoverlast 

 
dragen gehoorbescherming (voor 
bekistingmonteur: standaard in PBM-set); 
 
CE-markering gereedschappen; 
 
aanduiding op bouwplaats middels bord 

 
bekistingmonteur 
 
 
bekistingmonteur 
 
opdrachtgever 

10  
alle werkzaam 
heden met 
slijptollen, 
slagmoersleutels 
en ratels 

 
hand-
/armtrillingen 

 
schade aan 
gewrichten, pezen 
en zenuwen 

 
onderhoud gereedschap;  
 
afwisseling in werkzaamheden 

 
leverancier 
 
bekistingmonteur 

11  
lassen 

 
inademen 
lasrook 

 
longziekten 

 
lassen in de open lucht; 
 
alleen lassen bij voldoende ventilatie 

 
bekistingmonteur 
 
opdrachtgever 

 
 


