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Eind 2017 nam een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief de
bestaande kennis en ervaring op het gebied van constructieve veiligheid te
bundelen en interactief te ontsluiten. Na noeste arbeid lanceerde een breed
samengestelde werkgroep in juni 2018 het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.
Het resultaat mag er zijn! Voortbordurend op het Compendium Constructieve
Veiligheid uit 2011 is de informatie gemoderniseerd. Er is bovendien ingespeeld
op ontwikkelingen als de voortgaande digitalisering van het bouwproces en de
Veiligheidsladder.
Van Compendium naar Kennisportaal
Een rondje langs de velden leerde dat het Compendium heeft gezorgd voor meer
structurele aandacht voor constructieve veiligheid. En ook dat dat jonge
professionals geen informatie meer uit boekjes halen, maar van het internet. De
problematiek is anno 2018 nog steeds zeer actueel. Dit zijn voor onze partners –
(overheids)opdrachtgevers, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, kennisinstellingen
– aanleidingen om het Kennisportaal te ontwikkelen.

Van…
… naar:

www.kpcv.nl
Participanten, taken en verantwoordelijkheden
Bij de borging van constructieve veiligheid spelen veel participanten een rol. Het
kennisportaal bevat aanbevelingen voor al die participanten. De aanbevelingen
hebben de vorm van ‘borgingsacties’ per fase in de levenscyclus van een
bouwwerk. De verantwoordelijkheid voor de borgingsacties kan per project
verschillen. Dat is onder meer afhankelijk van de bouworganisatie- of
contractvorm. Het Kennisportaal helpt om per project de juiste verdeling van
taken en verantwoordelijkheden af te spreken en vast te leggen.
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Hoe werkt het?
1. De borgingsacties zijn gerangschikt volgens de fasen die in ieder bouwproject
zijn te herkennen: Initiatief, Ontwerp, Aanvraag
Omgevingsvergunning, Uitvoeringsgereed Ontwerp
(detailengineering), Uitvoering en Gebruik. Wanneer u de site opent, komt u
direct op de pagina waar u een fase kunt kiezen.
2. Kies de fase die voor u van toepassing is. Naast een korte beschrijving van de
fase en de belangrijkste risico’s m.b.t. constructieve veiligheid treft u de lijst
met borgingsacties.
3. Kies een borgingsactie. Nu verschijnt de inhoud van de borgingsactie op uw
scherm. U ziet hier ook voor welke bouwpartners (‘rollen’) de actie relevant
is.
4. Klik op de knop “Lees meer”. U komt op een pagina met nadere informatie
over de betreffende borgingsactie.
5. Met pijlen links- en rechtsboven bladert u door de borgingsacties van deze
fase. U kunt ook direct een andere borgingsactie kiezen in het menu aan de
rechterkant van de pagina.
6. Wilt u terug naar de startpagina? Klik dan op het logo van het Kennisportaal
linksboven op het scherm of op de knop ‘Fasen’.
Via het zoekscherm onderaan iedere pagina kunt u gericht zoeken naar
borgingsacties die voor u relevant zijn. Via dropdown menu’s kunt u filteren op
fasen en rollen. Daarnaast kunt u op trefwoorden zoeken.
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Partners:
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