Nieuwsbericht
Nieuwe versie GPI (3.0) beschikbaar

1 januari 2018 is de GPI online gegaan. Deze is inmiddels door een groot deel van de bouwsector
gevolgd. Op basis van feedback en suggesties hebben we de bestaande GPI én GPI-website verbeterd.

Nieuwe versie GPI vanaf vandaag (22/9) beschikbaar
Ieder najaar - nu voor de derde keer - is er een nieuwe versie van de GPI. De GPI is dan weer
aangepast aan de actualiteit. In de animaties zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd (o.a. belang van
goede hygiëne, situaties waarbij je niet lekker in je vel zit of last hebt van hoge werkdruk) en is er
extra aandacht voor bepaalde onderdelen, zoals laden, lossen, hijsen of werken op hoogte.
Ook zijn de filmpjes, vraagvormen en toetsvragen zoals ieder jaar aangepast. Zo zijn er in deze GPI
negen nieuwe situatiefilmpjes, waarbij je moet aangeven wat er fout gaat.
In een introfilmpje vertellen vijf mannen met verschillende functies uit de praktijk over het belang
van de GPI. De toetsvragen zijn zo praktijkgericht mogelijk gemaakt.
De Waarborgcommissie, waarin veiligheidskundigen van verschillende opdrachtnemers en
opdrachtgevers zitting hebben, hebben hard gewerkt om weer een waardevolle GPI tot stand te
brengen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de input uit ongevallencijfers en van ervaringen uit

de praktijk. Naast het verschaffen van een generieke instructie voor de bouw, infra en
installatietechniek, hopen we met de GPI het veiligheidsbewustzijn bij iedereen te verhogen. Werken
doen we samen, samen werken we veilig!

GPI-examen beoordeeld met 8 en hoger
Een jaar lang hebben gebruikers de kans gekregen om het GPI-examen na afloop te beoordelen.
Ruim 17.000 kandidaten hebben een cijfer gegeven en waardevolle feedback achtergelaten. 80% gaf
de GPI een 8 of hoger. Een cijfer waar de Waarborgcommissie heel trots op is!

News release
New version GPI (3.0) available

The GPI went online on the first of January, 2018. This GPI has been completed by a large part of the
construction sector. Based on feedback and suggestions, we have improved the existing GPI and GPI
website.

New version GPI available from today (22/9)
Every autumn - now for the third time - there is a new version of the GPI. The GPI is then again
adapted to current events. New topics have been added to the animations (including the importance
of good hygiene, situations where you are not feeling well or suffer from high work pressure) and
extra attention is paid to certain parts, such as loading, unloading, lifting or working at height.
The videos, question types and test questions have also been adjusted as every year. For example, in
this GPI there are nine new situation films, where you have to indicate what is going wrong.
In an intro film, five men with different practical functions talk about the importance of the GPI. The
test questions have been made as practical as possible.
The Guarantee Committee, which includes safety experts from various contractors and clients, has
worked hard to re-establish a valuable GPI. In doing so, use is also made of input from accident
figures and practical experience.

In addition to providing generic instruction for construction, infrastructure and installation
technology, we hope to increase safety awareness among everyone with the GPI. We work together,
together we work safely!

GPI exam graded with 8 or higher
For a year, users were given the opportunity to review the GPI exam afterwards. More than 17,000
candidates have rated and left valuable feedback. 80% gave the GPI an 8 or higher. A figure that the
Guarantee Commission is very proud of!

