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Het werkveld aan het woord & meer nieuws!

In deze editie:

•
•
•
•
•
•

Praktijkverhaal GPI: In gesprek met Strukton Civiel
Praktijkverhaal GPI : BAM aan het woord
Op zoek naar praktijkverhalen: laat van je horen!
Aantal GPI-certificaten neemt licht toe
Ontwikkeling GPI 5.0 in volle gang
Een terugblik op de Dag van de Bouw

In deze uitgave delen we ervaringen vanaf de bouwplaats met veilig werken en de GPI. We
gingen in gesprek met Strukton en BAM en dagen je uit om ook jouw visie en beleving uit te
wisselen. Verder lees je hoe we aan de weg timmeren met de GPI in aanloop naar de GPI 5.0
release. Tot slot blikken we terug op de Dag van de Bouw, waarin het publiek een kijkje kon
nemen achter de bouwhekken van prachtige bouwprojecten.

Praktijkverhaal GPI: In gesprek met Strukton Civiel
Vanuit de GPI vinden we het belangrijk om ervaringen uit te wisselen over het realiseren van
een zo veilig mogelijke werkomgeving en de rol van de GPI daarbij. In gesprek blijven met
elkaar en het ‘werkveld’ speelt daarin een prominente rol. Verhalen uit de realiteit maken dit
tastbaar. Daarom publiceren we een paar keer per jaar een praktijkverhaal. Met deze keer een
bijdrage vanuit Strukton:
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‘Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties’
Voor het spreken van dezelfde veiligheidstaal is de GPI een
goede eerste stap, weet Rob Marijnissen (38). Sinds 2020
werkt hij als manager Veiligheid bij Strukton Civiel,
standplaats Maarssen. ‘We moeten investeren in die
zachte kant.’
Voordat hij bij Strukton kwam, werkte Rob twaalf jaar bij
Ballast Nedam. Daar maakte hij voor het eerst kennis met
de Generieke Poortinstructie. ‘Het niveau van de GPI
vonden we toen nog onvoldoende; we zagen niet direct
een verbetering in vergelijking met onze eigen instructies.’
In 2020 maakte hij de overstap naar Strukton.
‘Daar lag de wens om de GPI serieus te omarmen, dus daar heb ik mij sterk voor gemaakt. Ik
dacht: Het is makkelijk om alleen kritiek te hebben, ik kan ook zelf meewerken aan verbetering.’
Benieuwd naar het hele verhaal van Rob? Lees verder >

Praktijkverhaal: BAM aan het woord
‘Zonder rijbewijs ga je geen auto besturen. En zonder
geldig GPI-certificaat stap je niet de bouwplaats op.’
In de vorige nieuwsbrief was het eerste praktijkverhaal over
de GPI te lezen. In die publicatie vertelt Fred de Jonge,
directeur van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten,
over zijn visie en ervaringen.
Heb je de publicatie gemist of wil je deze nog eens
teruglezen? Dat kan hier >

Op zoek naar praktijkverhalen: laat van je horen!
Hoe mooi is het als we ervaringen uit het werkveld met elkaar kunnen delen én ervan leren?
Elke dag alert zijn op een veilige werkomgeving en samen ongevallen en incidenten helpen verminderen. Deel daarom jouw visie en hoe je hier concreet samen met je collega’s invulling aan
geeft. Samen staan we sterk, ook voor een zo veilig mogelijke werkplek!
Heb je interesse om je verhaal te vertellen? Meld je dan aan via contact@explainsafe.nl.

Aantal GPI-certificaten neemt licht toe
Tot en met mei 2022 zijn er 2% meer GPI’s gevolgd ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar. Ook zien we in reviews terug dat de waardering voor de GPI toeneemt. Veel kandidaten
vinden de huidige GPI een flinke verbetering ten opzichte van eerder versies. De samenstellers
van de GPI (de Waarborgcommissie GPI) voelen zich dan ook gesteund om de GPI op de ingeslagen weg verder te verbeteren.
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Ontwikkeling GPI 5.0 in volle gang
De voorbereidingen voor de volgende versie van de GPI, die 23 november 2022 live gaat, zijn
in de volle gang. Pluspunt in de aanloop naar de nieuwe release is dat branches die met de GPI
te maken hebben nu ook een actieve rol hebben. Zij praten en doen concreet mee met de ontwikkeling en realisatie van de GPI 5.0. Daarmee wordt de GPI nog praktischer en doelgerichter.
De samenstellers nemen ook zo veel mogelijk feedback mee die ze van gebruikers krijgen. Al
eerder vertelden we dat de GPI 5.0 wordt uitgebreid met de talen Bulgaars en Portugees.

Een terugblik op de Dag van de Bouw
Zaterdag 18 juni vond de Dag van de Bouw plaats, een initiatief van Bouwend Nederland. Tijdens deze dag kon het publiek zien wat er allemaal achter de bouwhekken van de mooiste
bouw- en infraprojecten gebeurt. Kennismaken met werken in de bouw: een trotse sector, maar
ook een gevaarlijke sector om in te werken. Naast hard werken aan schitterende projecten,
wordt er daarom ook hard gewerkt aan een zo veilig mogelijke werkomgeving. Bijvoorbeeld
met de Generieke Poortinstructie. Want door allemaal de GPI te doen en samen over veiligheid
te praten, maak je van veilig werken een gewoonte en verklein je de kans op ongevallen voor
jezelf en collega’s.
Bekijk hier een impressie van de dag >
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Vision and practical experience on working safely & more
news!

In this edition:
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Case study GPI: In conversation with Strukton Civiel
Case study GPI: BAM speaking
Looking for case studies: let us know!
Number of GPI certificates increases slightly
Development GPI 5.0 in full swing
A look back at Construction Day

In this newsletter we share experiences from the construction site with working safely and the
GPI. We entered into discussions with Strukton Civiel and BAM and challenge you to exchange
your vision and experience. You can also read how we are working on the GPI in the run-up to
the GPI 5.0 release. Finally, we look back at the Day of Construction, in which the public could
take a look behind the construction fences of beautiful construction projects.

Case study GPI: In conversation with Strukton Civiel
At the GPI, we think it is important to exchange experiences about realizing the safest possible
working environment and the role of the GPI in this. Keeping in touch with each other and the
'field of work' plays a prominent role in this. Stories from reality make this tangible. That is why
we publish a case study a few times a year. This time with a contribution from Strukton.
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‘Learn to address each other in unsafe situations’
The GPI is a good first step for speaking the same safety
language, says Rob Marijnissen (38). Since 2020 he has been
working as a Safety Manager at Strukton Civiel, based in
Maarssen. 'We have to invest in that soft side.'
Before joining Strukton, Rob worked for Ballast Nedam for
twelve years. There he first became acquainted with the GPI.
'We thought the level of the GPI was still insufficient at the
time; we did not immediately see an improvement compared
to our own instructions.' In 2020 he made the switch to
Strukton.
‘That was the desire to seriously embrace the GPI, so I made a strong case for that. I thought:
It's easy to just criticize, I can also contribute to improvement myself.'
Read the whole case study of Strukton Civiel (Dutch version)

Case story: BAM speaking
‘You can't drive a car without a driver's license. And you
cannot enter the construction site without a valid GPI
certificate.' The first practical story about the GPI could be
read in the previous newsletter. In that publication, Fred de
Jonge, director of BAM Bouw en Techniek Integrale
Projecten, talks about his vision and experiences.
Did you miss the publication or do you want to read it
again? This can be done via the link below.
Read the whole case study of BAM (Dutch version)

Looking for practical stories: let us know!
How nice is it if we can share experiences from the professional field with each other and learn
from them? Being alert every day to a safe working environment and helping to reduce
accidents and incidents together. Therefore, share your vision and how you concretely
implement it together with your colleagues. Together we stand strong, also for the safest
possible workplace!
Are you interested in telling your story? Then sign up via contact@explainsafe.nl.

Number of GPI certificates increases slightly
Up to and including May 2022, 2% more GPI's were followed compared to the same period
last year. We also see in reviews that appreciation for the GPI is increasing. Many candidates
find the current GPI a significant improvement over previous versions. The compilers of the GPI
(the GPI Guarantee Committee) therefore feel supported to further improve the GPI along the
way.
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Development GPI 5.0 in full swing
Preparations for the next version of the GPI, which will go live on November 23, 2022, are in
full swing. A plus in the run-up to the new release is that branches that are involved with the
GPI now also have an active role, participate in concrete discussions and participate in the
development and realization of the GPI 5.0. This makes the GPI even more practical and
targeted. The compilers also take into account as much feedback they receive from users as
possible. We mentioned earlier that the GPI 5.0 will be expanded with the languages Bulgarian
and Portuguese.

A look back at Construction Day
On Saturday 18 June, the Day of Construction took place, an initiative of Bouwend Nederland.
During this day, the public could see what is happening behind the construction fences of the
most beautiful construction and infrastructure projects. Getting to know working in
construction: a proud sector, but also a dangerous sector to work in. In addition to working
hard on wonderful projects, we also work hard to ensure the safest possible working
environment. For example with the Generic Port Instruction. Because by all doing the GPI and
talking about safety together, you make safe working a habit and reduce the risk of accidents
for yourself and colleagues.
View an impression of the day
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