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Model E. Checklist V&G in de uitvoeringsfase 
	
In te vullen door:
Toezichthouder	: 
[vul in]
Directievoerder 	:
[vul in]
Auditor		:
[vul in]

V&G fase Ontwerp 
Onderdeel
Geverifieerd aan de hand van
Afspraken met
Datum
Is er een Bouwveiligheidsplan op basis van artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 (of een bouwterreintekening) aanwezig?
Toon de kwaliteit aan:
	Op welke datum staat de accordering van de  Gemeente? (in relatie met de omgevingsvergunning)
	Op welke datum staat de accordering van de  opdrachtgever?
	Zijn de maatregelen op de bouwplaats conform het Bouwveiligheidsplan uitgevoerd?

	Zijn er bijzondere maatregelen getroffen?





Is de melding van het project aan de I-SZW duidelijk zichtbaar op de bouwplaats?
	Wat is de datum van de melding?
	Komen de ingevulde gegevens overeen met de status van het project? 





Is er een V&G-plan (model B) aanwezig?
Toon de kwaliteit aan:
	Wanneer is er een warme overdracht (model D) geweest? 

	In welke fase is het V&G plan (model B) opgesteld (aan de hand van de datum is hiervan een beeld te krijgen!)?
	Door wie is dit plan getoetst?
	Welke suggesties voor maatregelen zijn opgenomen in het definitieve ontwerp (m.a.w. is het ontwerp aangepast)?
	Zijn er bijzonderheden te melden?
	Welke specifieke onderdelen zijn er benoemd t.b.v. de onderhoudsfase?





Is er een V&G Dossier (model C) van het bestaande object? 
	Zo nee, wordt dan een aanzet gemaakt?

Is, ingeval van nieuwbouw, een aanzet voor een V&G Dossier opgesteld? 
	Door wie is dit opgesteld?
	Is dit in het bezit van de uitvoerende partij en wie van de aannemer houdt het V&G Dossier bij?






V&G fase Uitvoering
Onderdeel
Geverifieerd aan de hand van
Afspraken met
Datum
Welke restrisico’s vanuit het ontwerp zijn ‘meegenomen’ in de uitvoering? (bijvoorbeeld zware en lange lengtes materialen, asbest, stofvorming, e.d.).




V&G-organisatie in de uitvoering: 
	Is er een organogram specifiek voor V&G?
	Zijn de Taken/Verantwoordelijkheden/Bevoegdheden van de V&G functionarissen beschreven en duidelijk?
	Is er een V&G-coördinator Uitvoeringsfase? Naam en V&G-kwalificatie van de coördinator? Hoeveel tijd krijgt hij/zij voor de invulling van zijn taak als V&G-coördinator uitvoeringsfase per week? (Noot: hij/zij moet regelmatig overleggen met andere aannemers om de gemeenschappelijke risico’s in beeld te brengen en hierover afspraken maken).
	Is er een ‘eigen’ Veiligheidskundige (kwalificatie) op het project? Hoeveel tijd krijgt hij/zij per week?





Is het V&G plan model B) verder aangevuld? 
	Kwaliteit inhoud?






Worden er van specifieke risicovolle activiteiten aparte V&G werkplannen gemaakt? (bijv. sloopplan, ondersteuningsconstructies, montageplan, e.d.)
	Door wie opgesteld?
	Door wie getoetst?





Zijn op dit project onderaannemers werkzaam?
	Zijn van de aanwezige onderaannemers V&G-deelplannen aanwezig?
	Zijn deze gecontroleerd op inhoud? Door wie en is hij/zij hiervoor ‘gekwalificeerd’?





Wat wordt er aan V&G-opleiding/instructie/voorlichting/overleg gedaan tijdens de uitvoering?




Op welke wijze en door wie vindt monitoring plaats van V&G gedurende het project?  
	Projectcontrole.
	(bijna)Ongevallenregistraties. (zijn de definities duidelijk van een ongeval en een incident?)





Hoe ziet de PDCA-cyclus binnen het kader van V&G er uit?
Noot: let op de acties en in het bijzonder de genomen beheersmaatregelen naar aanleiding van tekortkomingen geconstateerd na een bouwplaatsinspectie of acties en in het bijzonder de beheersmaatregelen na een incident! 





Na invulling retour naar Projectmanager/-leider.
Door Projectmanager/-leider na akkoord in te vullen:





Datum	: 
[vul in]
Paraaf	: 








De ingevulde en geparafeerde checklist dient in de projectmap te worden gearchiveerd.


