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De GWW 

Bedrijven in de GWW werken  

 op en in de grond en 

 op en in het water. 

 



In het kort: Sectoraanpak GWW 

Het werk in de GWW is vaak onveilig en ongezond.  

  

  

 

Sectoraanpak GWW 2012-2015 
Meerjarig programma voor de sector 

   mix van inspecteren, voorlichting, overleg, publiciteit 

 

Focus op drie risico’s: 

 veilige inrichting arbeidsplaats / aanrijdgevaar 

 fysieke belasting 

 verontreinigde grond (ook: asbest, explosieven)  
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Ervaringen 2010-2014 

Nav project en signalen 
 
Zowel bij 
opsporingsbedrijven als 
opdrachtgevers 
 
 
Wachten op de eerste 
klap? 
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Wie is verantwoordelijk? 

Focus op de keten: 
 beheersen van risico’s begint bij de opdrachtgever 
 hoofdaannemer is medeverantwoordelijk 
 
 
 
In ontwerpfase rekening houden met uitvoering 
 Bouwkundige, technische en organisatorische keuzen 
 V&G-plan ontwerpfase opstellen 
 
V&G te verbeteren:  
 activeren opdrachtgevers,  
 sociale partners, 
 private regelgevers  
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Wat komen we zoal tegen? 
“Uit de bij de gemeente … bekende informatie blijkt dat het 

plangebied … in beginsel verdacht is voor wat betreft de 

aanwezigheid van conventionele explosieven in de bodem. Er 

bestaat …geen compleet beeld van de mogelijke aanwezigheid, 

verspreiding en de soort … 

 

Er bestaat geen wettelijke- of beleidsmatige basis die het eisen van 

een explosievenrisico-onderzoek rechtvaardigen. De initiatiefnemer 

is door ons gewezen op het feit dat ... 

 

Tevens is in het kader van de Arbo-wetgeving de initiatiefnemer 

gevraagd de aannemer van dit gegeven op de hoogte te stellen. 

Een en ander zal tevens in de ter zijner tijd te verlenen 

bouwvergunning worden geregeld.” 

 
Van een willekeurige website afgeplukt (we verzinnen het niet zelf) 

 



8 

Onvolledig vooronderzoek 

 

Onterecht advies “in orde” 

Wat komen we zoal tegen? 
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Wat komen we zoal tegen? 
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Wat komen we zoal tegen? 
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Wat komen we zoal tegen? 
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Wat komen we zoal tegen? 



Aannemers 

Opdrachtgevers Explosieven  
opsporingsbedrijven 

De uitdaging: 


