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1. SCOPE – DERDEN
• Veelvuldig beroep op bedrijven en werknemers van buitenaf

- Schoonmaak – Bewaking – Catering

- Technisch onderhoud - reparatie

- Installatiewerken - laswerken

- Groenonderhoud

- Lesgevers – consultants – auditors - …

- …

• Variabelen :
- Tijdsduur: Kortstondig – Langdurig

- Frequentie: Eenmalig – Herhaaldelijk

- Complexiteit: Activiteiten en Risico’s

- Aanwezigheid : Eén – meerdere werknemers

- …
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2. Verschil ToMB

• Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (KB 25/01/2001):
• Twee of meer aannemers tegelijk of achtereenvolgend

• Volgens lijst van 18 bouw-gerelateerde activiteiten

• Betrokken partijen:
- Opdrachtgever 
- Bouwdirecties ontwerp / uitvoering / controle 
- Aannemers + onderaannemers  => VGM-plan
- Coördinator ontwerp / verwezenlijking => VC-dagboek - PID
- Werknemers

• Extra sociale verplichtingen (checkin@work, ..)

Werken met Derden 
1° graafwerken;
2° grondwerken;
3° funderings- en verstevigingswerken;
4° waterbouwkundige werken;
5° wegenwerken;
6° plaatsing van nutsleidingen (riolen, 
gasleidingen, elektriciteitskabels) en 
tussenkomsten ..
7° bouwwerken; (definitie verduidelijkt in 
CAO)

8° montage en demontage van  
geprefabriceerde elementen, liggers en 
kolommen;
9° inrichtings- of uitrustingswerken;
10° verbouwingswerken;
11° vernieuwbouw;
12° herstellingswerken;
13° ontmantelingswerken;
14° sloopwerken;
15° instandhoudingswerken;
16° onderhouds-, schilder- en 
reinigingswerken;
17° saneringswerken;
18° afwerkingswerkzaamheden behorende 
bij één of meer werken bedoeld in de 
punten 1 - 17



3. Verplichtingen OPDRACHTGEVER

• Informatie aan aannemer of onderaannemer (RIE’s, maatregelen, noodprocedures..)
• Opleiding en instructies verbonden aan de bedrijfsactiviteiten
• Organisatie specifiek onthaal 
• Coördineren van de werkzaamheden verschillende (onder-) aannemers
• Verzekeren van de samenwerking bij uitvoering preventiemaatregelen 

(eigen WNs  contractor)
• Opvolgen van de (onder-) aannemers (verplichtingen !)
• Weren van ondernemingen die de verplichtingen niet naleven

Werken met Derden 



4. Verplichtingen CONTRACTOR (aannemer of onderaannemer)

• Naleven veiligheids- en gezondheidsverplichtingen 
• Informeren van hun werknemers over de risico’s (bij opdrachtgever)
• Informeren van de opdrachtgever over eigen risico’s (VGM-plan)
• Alle medewerking verlenen aan coördinatie en samenwerking met de opdrachtgever 

en eventuele andere aannemers of onderaannemers. 
(ook als niet ToMB)

Werken met Derden 



5. Aanbevelingen voor werken met derden

• Opstellen van instructies voor personeel van aannemers. 

➢ gebruik PBM,  gekeurd materieel en toestellen (EDTC), noodprocedures, werken op 
hoogte, melding van ongevallen en incidenten, afhandeling EAO, opruimen van afval, 
veiligheidssignalisatie, …

• Veiligheidsregels voor personeel van aannemers. 
➢ circulatieplan, toegangspas bepaalde zones, ...

• Bijkomende bepalingen & eisen
➢ aanduiden van een veiligheidsverantwoordelijke, 
➢ goed opgeleid personeel met certificaat
➢ ISO 45001, VCA-certificaat, B VCA opleidingen, BESACC-attest, Veiligheidsladder ….

Werken met Derden 



Selectie en informatie

Risico-analyse en maatregelen

Informatie aan werknemers

Opvolging en controle

Evaluatie

6. Stapsgewijze aanpak voor de opdrachtgever

Werken met Derden Sigrid Coopmans



6.1  Selectie van derden en informatie 

• Doelstelling
- Bezorgen van informatie

- Vastleggen van contractuele afspraken (wie maakt omstandig verslag bij EAO, …)

- Weren van derden bij vermoeden van mogelijke inbreuken

• Resultaat
- Derden zijn geïnformeerd

- Afspraken vastgelegd

- Slecht presterende derden geweerd

Werken met Derden 



6.1  Selectie van derden en informatie 

• Voorbeelden
- Informatie in offerte-fase

- Veiligheidseisen bij bestelling 

- Ontvangst en akkoord veiligheidseisen

- Informatie en beheerssysteem Veiligheid

- Benchmarking derden – minimale eisen

- Oplijsting “Goedgekeurde derden”

Werken met Derden 



6.1  Selectie van derden en informatie 
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6.2 Risico-analyse en maatregelen 

• Doelstelling
- Effectieve uitwisseling van informatie betreffende de risico’s 

- Voorstellen van maatregelen

- Vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden

• Resultaat
- Betrokken partijen zijn geïnformeerd over algemene en specifieke risico’s

- Maatregelen zijn afgesproken tussen de verschillende partijen

Werken met Derden 



6.2 Risico-analyse en maatregelen 

• Voorbeelden
- Eigen (taak-) risicoanalyses

- LMRA

- Evaluatie van Risicoanalyse

- Registratie overleg

Werken met Derden 



6.2 Evaluatie Risico-analyse en overleg 
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6.3 Informatie aan werknemers 

• Doelstelling
- Verzekeren overdracht nodige informatie op een effectieve manier aan 

de werknemers van derden

- Organiseren van een contactmoment met de werknemers van derden 
(stellen bijkomende vragen)

• Resultaat
- Werknemers van derden zijn geïnformeerd over algemene en 

specifieke veiligheidsregels in de onderneming

- Verhoogde aandacht voor veiligheidsaspecten (sensibiliserend)

Werken met Derden 



6.3 Informatie aan werknemers 
• Voorbeelden

- Werkvergunning”  (algemene en specifieke veiligheidseisen)

- Specifieke vergunning voor hoog risico werk, vuurvergunning, besloten 
ruimte, graafvergunning,…

- Veiligheidseisen voor bezoekers 

- Veiligheidseisen voor derden

Werken met Derden 



6.3 Informatie aan werknemers 
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6.4 Opvolging en controle 
• Doelstelling

- Borgen dat de afspraken (algemeen en taakspecifiek) en andere standaards betreffende 
veiligheid nageleefd worden in de praktijk door de uitvoerende werknemers.

- Registeren van vaststellingen en verbeteracties met mogelijkheid tot opvolging.

- Trendanalyse van vaststellingen als input voor verbeteracties op langere termijn betreffende 
werken met derden

- Weren van derden of werknemers van derden bij zware en/of herhaalde inbreuken op 
elementaire veiligheidsregels en gemaakte afspraken

• Resultaat
- Directe verbetering van veiligheidsprestaties (directe bijsturing)

- Formele registratie van uitgevoerde controles, vastgestelde afwijkingen en tekortkomingen

Werken met Derden 



6.4 Voorbeeld veiligheidschecklist / WPI

Werken met Derden 



6.4 Voorbeeld registratie afwijkingen
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6.5 Evaluatie 

• Doelstelling
- Meten of de derde (opdrachtnemer en werknemers) voldoet aan de standaarden 

• Resultaat
- Informatie (veiligheidsprestaties contractors) voor later

- Inschatting van nodige inspanningen (evaluatie risicoanalyse, checks,…) bij volgende 
opdrachten

Werken met Derden 



6.5 Evaluatie 
• Voorbeelden

- Evaluatie van derden (KPI’s, resultaten checks, incidenten)

Werken met Derden 



7. Besluit 

• Werken met derden : Er kunnen specifieke risico’s  optreden voor eigen werknemers en 
die van de betrokken derden (contractanten) 

• Verplichtingen  opdrachtgever en contractor

• Een aantal specifieke procedures, instructies en documenten zijn noodzakelijk om de 
risico’s te beheersen

• Hoe ver kan (moet) je gaan?

Werken met Derden 



Vragen?

Meer info nodig?
Contacteer uw EDPB


