Generieke Poortinstructie (GPI)
Processchema aan de poort op de bouwplaats

PARTNERS

Eén poortinstructie voor alle bouwplaatsen en onderhoudsprojecten.
De Generieke Poortinstructie (GPI)
maak je één keer per jaar en vervangt
andere algemene veiligheidsinstructies
op de bouwplaats.

Wat houdt de GPI in?

De GPI verbetert de veiligheid en voorkomt dat medewerkers en leveranciers
steeds een andere poortinstructie moeten volgen voor zij aan het werk kunnen.

Hoe werkt het?

de toets met goed gevolg is afgerond,
ontvangt de deelnemer direct een
certiﬁcaat dat toegang geeft tot alle
bouwplaatsen waar de Generieke
Poortinstructie wordt gevraagd.

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht op
de bouwplaatsen van de deelnemende
bouw- en installatiebedrijven.
Zie voor alle deelnemende bedrijven:

www.gc-veiligheid.nl

Nadat de GPI is gevolgd en de afsluiten-
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Persoon meldt
zich bij poort

Nieuw registratieproces

Voor wie is de GPI verplicht?

Zie voor het overzicht onderstaande tabel. Dit geldt voor alle bouwplaatsen
van de deelnemende bouw- en installatiebedrijven aangesloten bij de
Governance Code Veiligheid in de Bouw.
Type

I

Doel
Werken op de bouwplaats/
binnen een verkeersafzetting/
uitvoeren van operationele
activiteiten (bijvoorbeeld
slimme meter monteurs /
werken op asfaltcentrale)

Contractvorm

GPI

Eigen medewerkers werkzaam
op bouwplaats

Ja

Inhuur

Ja

Onderaanneming

Ja

Eigen medewerker niet
werkzaam op bouwplaats

Nee

**

**

II

Bezoek bouwkeet

N.V.T.

Nee

III

Leveren op bouwplaats of
verkeersafzetting
(achter bord met veiligheidsinstructie)

N.V.T.

Ja

Controleren ID

Nee

GPI verplicht: ja/nee?
Check overzicht
achterkant
Ja

Volgen bezoekersinstructie op
www.gpi.nu

IV

Bezoek bouwplaats onder
begeleiding

N.V.T.

Nee**

V

Afgifte buiten bouwplaats

N.V.T.

Nee

Persoon
in bezit van GPI?
Check in register op
www.gpi.nu
of laat persoon
certiﬁcaat tonen.

Nee

Hulp nodig?
Neem contact op
met de helpdesk.
+31(0) 33 4504748

Verstrekken
projectspeciﬁeke
informatie

Eigen medewerker:
ja/nee?

Persoon koopt inlogcode en maakt GPI.
webshop op
www.gpi.nu

Nee

is het advies de bezoekers-GPI te volgen via www.gpi.nu
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Ja

Nee

Ja
Ja

** Voor iedereen die de bouwplaats bezoekt zonder GPI-verplichting,

Ben jij de poortwachter van jouw bouwplaats?
Check dan in het schema hoe de nieuwe
registratie verloopt.

Registreren

Toegang weigeren

Toegang verlenen

Melding naar
bedrijf

Medewerker
neemt contact op
met eigen bedrijf
om inlogcode te
ontvangen.
Bij de meeste
bedrijven gaat dit
via de afdeling
Veiligheid, HR of
het eigen opleidingscentrum.

Medewerker logt
in en maakt GPI
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