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1. Inleiding: Het afstudeerproces 

In Bijlage A wordt uitgebreid de proces en probleemanalyse besproken. 

Het afstudeerproces bestaat uit drie fases, elke fase eindigt met een colloquium, zie ook 

http:ljwww.bwk.tue.nl!ut/: 

1. De analysefase (begincolloquium); 

2. De onderzoeksfase (tussencolloquium); 

3. De ontwerpfase (eindcolloquium). 

De analysefase 

In de analysefase wordt er een proces beschreven en geanalyseerd op knelpunten. Dit resulteert in 

een probleem- en doelstelling. De analysefase is opgenomen in hoofdstuk 1 van de scriptie. De 

uitgebreide resultaten van de analysefase zijn opgenomen in bijlage A. 

Begincolloquium: 7 november 2008 

De onderzoeksfase 

In de onderzoeksfase wordt de informatie verzameld die benodigd is voor het bereiken van het 

doel zoals deze is omschreven in het afstudeerplan. Deze informatie wordt gegenereerd door het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. De onderzoeksfase is opgenomen in de hoofdstukken 2 

t/m 4. De onderzoeksopzet is opgenomen in bijlage A. 

T ussencolloquium: 3 juli 2009 

De ontwerpfase 

In de ontwerpfase wordt de doelstelling concreet ingevuld. Het ontwerp moet voldoen aan het 

programma van eisen. Hiervoor is een toets noodzakelijk. De ontwerpfase is opgenomen in de 

hoofdstukken 5 en 6. 

Eindcolloquium: 27 november 2009 



2. Procesanalyse bouwveiligheidsplan 

2.1 Inleiding 

In het bouwveiligheidsplan wordt aangegeven hoe het bouwproject gerealiseerd gaat worden en 

welke maatregelen er zijn genomen om de omgeving van de bouwplaats te beschermen tegen de 

risico's die het realiseren van het project met zich meebrengt. Het bouwveiligheidsplan maakt 

onderdeel uit van de aanvraag bouwvergunning en is als zodanig opgenomen in het Besluit 

lndieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning (BIAB) 1
• Hieronder volgt een beschouwing van de 

totstandkoming van het bouwveiligheidsplan. Hiervoor wordt de analysetechniek 'Structured 

Anclysis and Design Technique' gebruikt, kortweg SADT. 

2.2 Het bouwveiligheidsplan in het proces van de aanvraag bouwvergunning 

3 

Figuur 1 : het bouwveiligheidsplan in het proces van aanvraag bouwvergunning 

De getallen in de kontlijn refereren naar de betreflende activiteiten in het proces, zie de bijloge 
voor een totaaloverzicht. 

Nadat het initiatief is genomen om een bouwwerk te realiseren, wordt er een programma van 
eisen samengesteld. De opdrachtgever omschrijft de randvoorwaarden in het programma van 
eisen waaraan het te realiseren bouwwerk moet gaan voldoen. Op basis van het programma van 
eisen wordt het project aangeboden aan de bouwsector. 

2 De opdrachtgever stelt een contractvorm vast die aansluit bij het te realiseren project. De 
contractvorm is afhankelijk van de rol die de opdrachtgever wil vervullen in het bouwproces. 
Voor omvangrijke (en complexe) projecten worden, vanuit juridisch oogpunt, contracten opgesteld 
op basis van turn-key en design & construct. Dit type contracten zijn gebaseerd op het programma 
van eisen en de opleverdatum. Voor de rest laat de opdrachtgever het aan de markt om het 
project, ontwerp en uitvoering, te realiseren binnen het programma van eisen en het gestelde 
termijn. In dit kader is de contractant dan ook altijd een hoofdaannemer die ook verantwoordelijk 
is voor het ontwerp. 

1 www.wetten.overheid.nl Besluit van 13 juli 2002, houdende indieningsvereisten voor aanvragen om bauwvergunning en vaarschrilten 
omtrent het opnemen van gegevens in het apenbaar bauwregister (Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning) 

2 



Een andere contractvorm is het bouwteam. In deze contractvorm hebben opdrachtgever, adviseurs 
en de hoofdaannemer een gelijkwaardige rol in teamverband. De opdrachtgever heeft anders dan 
bij een turn-key een actieve rol in het proces (meestal vertegenwoordigd door een gespecialiseerd 
partij) . De opdrachtgever heeft meerdere contractuele verbintenissen met diverse adviseurs en de 
hoofdaannemer. 
Het type projecten, projecten met een zekere omvang en complexiteit die worden gerealiseerd op 
binnenstedelijke, omsloten bouwplaatsen, worden zelden op traditionele wijze aanbesteedt. Dit 
betekend dat de hoofdaannemer in bijna alle gevallen al in de ontwerpfase (zie activiteiten 3 en 4) 
bij het project is betrokken. 

3 De eigenlijke planvorming vindt plaats in de ontwerpfase van het proces. Buiten de vormgeving 
van het gebouw vormt de invulling van de hoofddraagconstructie een belangrijk onderdeel. De 
architect en constructeur geven het project vorm en worden daarbij bijgestaan door diverse 
adviseurs, waaronder de bouwfysisch en installatietechnisch adviseur. Met betrekking tot de 
maakbaarheid heeft ook de hoofdaannemer een adviserende rol. Deze procesgang wordt 
gekenmerkt door de input van een groot aantal adviseurs. 

4 Tijdens de ontwerpfase wordt de financiële haalbaarheid van het project bestudeerd. Wanneer 
nodig kan het ontwerp worden aangepast om de realiseerbaarheid van het project niet in gevaar 
te brengen. 

5 Wanneer het financieel haalbare ontwerp is uitgewerkt tot bouwaanvraag (einde bestekfase), wordt 
door de hoofdaannemer een bouwveiligheidsplan opgesteld. In het bouwveiligheidsplan geeft de 
hoofdaannemer aan hoe het project uitgevoerd zal gaan worden met de inachtneming van de 
omgeving waarin het project wordt gerealiseerd. 

6 Het geheel wordt op grond van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning 
aangeboden aan de gemeente. 

7 De gemeente toets de aanvraag bouwvergunning aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en 
de redelijke eisen van Welstand. Indien de aanvraag voldoet wordt er een bouwvergunning 
afgegeven. Na afgifte van de bouwvergunning kunnen de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden 
beginnen. 

NB. 1 
Op grond van artikel 4 lid 3 van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning kan het 
college van burgemeester en wethouders besluiten dat het bouwveiligheidsplan uiterlijk drie weken 
voor aanvang van de bouwwerkzaamheden kan worden ingediend. Dit wordt expliciet vermeld in 
de bouwvergunning. Wanneer dit wordt beschouwd in het proces van de aanvraag 
bouwvergunning, verschuift het 'opstellen bouwveiligheidsplan' naar achter in het proces, zie 
figuur 4. 

."",.. ..... ------- ......... 
....... 

Figuur 2: Het bouwveiligheidsplan als sluitsteen in het proces van aanvraag bouwvergunning 
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2.3 Het opstellen van het bouwveiligheidsplan 

In het Besluit lndieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning is opgenomen dot in het 
bouwveiligheidsplan de volgende onderdelen moeten zijn opgenomen: 
1. Eén of meer tekeningen waoruit de bouwplaatsinrichting blijkt. 
Hierop moeten de volgende punten staan: 

a. Ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.; 
b. Situering van het bouwwerk; 
c. Aan- en afvoerwegen; 
d. Laad-, los- en hijszones; 
e. Plots van de bouwketen; 
f. Grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden 

en lossen, plaatsvinden; 
g. In of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 
h. Plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen. 

2. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen 
materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden. 
3 . Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de bouwverordening 
opgenomen eisen inzake de bereikbaarheid van voertuigen voor de brandweer en 
bluswatervoertuigen. 

De gegevens, die bovengenoemde onderdelen invullen, vormen samen het bouwveiligheidsplan. 
Het opstellen van een bouwveiligheidsplan is een taak voor een specialist, hierna te noemen de 
coördinator veiligheid uitvoeringsfase (CVU) . 

Figuur 3: Het opstetlen van het bouwveiligheidsplan 

De getallen in de kantli;n refereren naar de betreffende activiteiten in het proces, zie de biilage 
voor een totaaloverzicht. 

5.1 Op basis van de bestektekeningen wordt beschreven wat er gerealiseerd moet gaan worden. Het 
gaat daarbij om een globale omschrijving van het bouwwerk in termen van laagbouw, hoogbouw, 
uitkragingen, atrium, kelder et cetera. 
Daarnaast moet worden aangegeven volgens welke bouwwijze het bouwwerk gerealiseerd zal 
gaan worden en welk materieel daarbij wordt ingezet. De gekozen opzet van de 
hoofddraagconstructie kan op diverse wijze in de uitvoeringsfase worden gerealiseerd. 

5 .2 In deze procesgang worden de veiligheidsmaatregelen beschreven om de risico's voor derden weg 
te nemen dan wel te minimaliseren. Voorbeelden zijn wegafsluitingen en beschermingsconstructies. 

NB. 2 
Risico's moeten in redelijkheid en verantwoord gereduceerd worden. Een absolute reductie, 
waarbij de kans van optreden gelijkgesteld wordt aan nul is niet mogeli jk. De Nederlandse 
maatschappij is te typeren als een risicosamenleving. 
De huidige Nederlandse regelgeving is gebaseerd op een risicobenadering waarin niet alleen naar 
de effecten maar ook met de kans van optreden van een ongeval rekening wordt gehouden. 
Daarvoor wordt een systematiek van kwantitatieve risicoanalyse en van normstelling gehanteerd. 
Met dit uitgangspunt wordt een restrisico geaccepteerd. 
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Een andere benadering, de effectbenadering, is niet mogelijk in Nederland. In relatief dunbevolkte 
landen, zoals Frankrijk, kunnen grote veiligheidsmarges of veiligheidsofstanden worden 
aangehouden die 'absolute' bescherming moeten bieden. In Nederland, klein in oppervlakte met 
veel economische activiteiten, is een effectbenadering redelijkerwijs niet mogelijk zonder 
onaanvaardbare effecten voor de economie. Overigens moet met deze acceptatie van de 
risicosamenleving wel recht worden gedaan aan de diversiteit van percepties en opvattingen over 
veiligheid en aan de ruimtelijke diversiteit in Nederland. Kortom, in Nederland is mede daarom 
geen volledige ruimtelijke inrichting mogelijk op basis van de effectbenadering? 
In het kader van het bouwveiligheidsplan krijgt het begrip restrisico de volgende definitie: het deel 
van het risico, de kans op schade of verlies, dat overblijft nadat in redelijkheid en op verantwoorde 
wijze het risico gereduceerd is. In feite wordt een zeer kleine kans op een mogelijk groot effect 
geaccepteerd. 

5.3 De te nemen maatregelen om de risico's voor derden te reduceren tot een acceptabel niveau 
worden weergegeven op (bouwplaats)tekeningen. De veiligheidsmaatregelen worden op 
planniveau vertaald in zoneringen. In deze fase is er sprake van het concretiseren van 
veiligheidsmaatregelen. Op basis van de tekeningen wordt door het bevoegd gezag beoordeeld of 
het bouwproject voldoet aan eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de leefomgeving dan 
wel openbare ruimte. 

5.4 De beschreven veiligheidsmaatregelen en de (bouwplaats)tekeningen worden besproken met de 
hulpdiensten politie, brandweer en GGD. De hulpdiensten stellen eisen met betrekking tot 
toegankelijkheid bij mogelijke calamiteiten. Bouwactiviteiten mogen het publiek in de openbare 
ruimte alsmede de gebruikers van belendende bebouwing niet in gevaar brengen. Tevens dient 
overlast, met name verkeershinder, tot het minimum beperkt te worden. De complexiteit van deze 
procesgang moet worden toegeschreven aan het afstemmen van de uitspraken van de 
verschillende hulpdiensten. Elke hulpdienst heeft haar eigen jurisdictie en de verschillende 
uitspraken kunnen conflicteren. Zo kan de brandweer in het kader van de toegankelijkheid van 
blusvoertuigen bepalen dat een doorgang gewaarborgd moet zijn. De politie kan voor dezelfde 
doorgang eisen dat deze wordt afgesloten om passerende fietsers en voetgangers te weren. Dit 
resulteert in meerdere gespreksrondes. 

5.5 Het concept bouwveiligheidsplan wordt voorgelegd aan Bouw- & Woningtoezicht. Het plan wordt 
beoordeeld op een verantwoorde wijze van realiseren van het bouwproject in het kader van de 
veiligheid van derden. In het 'Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning' is opgenomen 
welke onderdelen moeten worden ingediend voor de aanvraag bouwvergunning met betrekking tot 
bouwveiligheid. Het Besluit geeft echter niet aan waaraan de stukken inhoudelijk moeten voldoen. 
De gemeente Den Haag heeft een beleidsdocument opgesteld dat deels invulling aan de 
inhoudelijke invullen van het bouwveiligheidsplan3

• 

Specifiek wordt er gekeken naar unieke situaties die tijdens het productieproces voorkomen en die 
niet zijn te vangen in wet- en regelgeving. Dit kan resulteren in oplossingen zoals tijdelijke 
wegafzettingen, omdat het redeli jkerwijs niet mogelijk is om niet boven de openbare weg met last 
in de kraan te draaien. 

5.6 De uitkomsten van de gespreksronden met de hulpdiensten en Bouw- & Woningtoezicht zijn 
vastgelegd in notulen (die bij voorkeur door beide partijen zijn ondertekend). Op basis van de 
notulen kunnen de veiligheidsmaatregelen en (bouwplaats)tekeningen worden aangepast. Het 
bouwveiligheidsplan krijgt de status definitief en wordt gereedgemaakt voor de bouwaanvraag. 

2 Verantwoorde risico's, veilige ruimte, Gezamenlijke uitgave van de rood voor verkeer en wolerslaat en de vromrood (Advies 037, juni 
2003) 
3 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Hoog, 30-05-2006 
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5.7 In de laatste fase wordt het bouwveiligheidsplan als onderdeel van de aanvraag bouwvergunning 
ingediend bij Bouw- & Woningtoezicht. Op basis van de aanvraag kan de bouwvergunning 
verleend worden, indien alle stukken akkoord worden bevonden . 

2.4 Beschri jven van de bouwwijze 

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 

·1~---~----,H ---.. H,__== __ · _ ___.H .... ~ H.__~_ .. _:-_d_r-'_ .. _n....JH .. ~~l 
Figuur 4: Beschrijven van de bouwwijze 

De getallen in de kantli;n refereren naar de betreffende activiteiten in het proces, zie de bi;lage 
voor een totaaloverzicht. 

5.1.1 In de projectbeschrijving wordt de huidige bestemming dan wel situatie van het bouwterrein 
beschreven . Meestal zijn er op het bouwperceel bouwwerken aanwezig en geeft een beschrijving 
van de huidige situatie de startsituatie aan. Aansluitend wordt het tot stand te brengen bouwproject 
beschreven. Hierin zijn opgenomen de typering van het gebouw in hoog- en laagbouw, specifieke 
gebouwkenmerken en een verdeling van het bruto vloer oppervlak. Zie onderstaand voorbeeld uit 
het Bouwveiligheidsplan New Babylon Den Haag.4 

Nieuw ontwerp Babylon 

Het bestaande Babylon wordt gehandhaafd en gerenoveerd waarbii programma wordt toegevoegd 
door het bestaande complex te omarmen met kantoorvleugels van 1 0 en 11 verdiepingen en op 
twee hoeken woontorens te pro;ecteren van 1 00 respectieve/i ik 140 m 1 hoog. Tevens worden de 
twee onderste lagen uitgebreid voor commerciële doeleinden. 

Het totaal aan toegevoegde m2 bruto vloer oppervlak is ca. 89.000 m2 waarbii een deel van de 
bestaande m2 gesloopt moet gaan worden. 

Deze ca. 89.000 m2 is al volgt over de functies verdeeld: 
Commercieel: ca. 5.000 m2 

Kantoren: ca. 34.000 m2 

Wonen: ca. 50.000 m2 

5.1.2 De volgende stap bestaat uit het kiezen van een bouwwijze. De bouwmethode wordt gekozen 
vanuit een economische grondslag. Er zijn projecten waarvoor van te voren, voorafgaand aan de 
prijsvorming, al wordt bekeken hoe het project gerealiseerd moet gaan worden. Voorafgaand aan 
de keuze kan een LUS-studie worden uitgevoerd. LUS staat voor Logistieke Uitvoeringsstrategie. 
Dat kan door de opdrachtgever dan wel aannemer gedaan worden onafhankelijk van de 
contractvorm. 
Echter gaan fundamentele beslissingen vooraf aan de keuze voor een bouwmethodiek. Zo kan een 
bouwmethodiek vanuit een economisch oogpunt de voorkeur hebben, maar vanuit 
maatschappelijke belangen betreffende bouwveiligheid niet verantwoord zijn.5 

4 Bouwveiligheidsplan New Babylon Den Hoog, 1 2 oktober 2006, S. Hoogervorst (coördinator logistiek Bollost Nedom) en F .L. Hol 
(algemene VGM- adviseur Boele & van Eesteren) 
' Casus Het Strijkijzer Den Hoog. 
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5.1.3 De beschrijving van de bouwwijze bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit 
een beschrijving van de bouwvolgorde wanneer het project is opgedeeld in bouwdelen. In het 
eerste onderdeel is ook de planning op basis van een maandkalender opgenomen. 
Het tweede onderdeel bestaat uit een beschrijving van de bouwmethode in stappen inclusief het 
benoemen van de specifieke veiligheidseisen. Zie figuur 9 op de volgende pagina voor een 
voorbeeld van een beschrijving van de bouwmethode uit het bouwveiligheidsplan van het project 
New Babylon Den Haag.6 

5.1.4 In de beschrijving van de bouwput voor een ondergronds gelegen bouwdeel wordt een 
constructievoorstel en uitvoeringsplan van de bouwput gegeven. Het beoogde doel is om de 
stabiliteit van de bouwput te garanderen. In het bijzonder komt de grondwaterproblematiek aan de 
orde. Zie figuur 7 voor een voorbeeld van een extreme bouwput waarvan de stabiliteit van de 
bouwput de nodige aandacht verdient? 

5.1.5 Voor het uitvoeren van de bouwmethodiek zijn productiemiddelen noodzakelijk. De 
productiemiddelen zijn afgestemd op de activiteiten die moet worden uitgevoerd. De bouwkraan is 
het bekendste productiemiddel. Zie figuur 8.8 

6 Bouwveiligheidspion New Babylon Den Hoog, 12 oktober 2006, S. Hoogervorst (coördinator logistiek Ballost Nedom) en F .L. Hol 
(algemene VGM- adviseur Boele & van Eesteren) 
7 Foto John van Oorschot, 09-04-2007, Studiereis Beijing & Shanghai Studievereniging SUPport, metrolijn in aanleg 
1 Fato's John van Oorschot, 21-09-2007, Orbis Medica I Park Sittard, bouwdeel Centrum voor Revalidatie en Herstel (CRH) 
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5.1.5 De bouwactiviteiten op omsloten, binnenstedelijke bouwplaatsen vinden plaats te midden van 
bestaande bebouwing. Voor deze projecten bestaat het risico dat door de bouwwerkzaamheden 
naburige bebouwing beschadigd worden. Met de beschrijving van de veiligheidsmaatregelen 
(procesgang 5.2) wordt het veilig gebruik van de bellende bebouwing gewaarborgd met 
inachtneming van het restrisico. Met de beschrijving van de maatregelen en het beheersplan wordt 
aanvullend de bescherming tegen beschadigingen door bouwactiviteiten aan de bellende 
bebouwing geregeld. Zie figuur 1 0.9 

2.5 Het beschrijven van de veiligheidsmaatregelen 

5.2.1 5.2.5 5.2.6 

maatregelen 1100r het 
gevaar •onbe-a<l 

belreden bouwterrein" 

_....,........, ......... __ __ ., __ 
........ _dklgon. 

Besc:Mjven 
mullegelen 1100r het 
gevur "brandgellller" 

Figuur 9: Het beschrijven van de veiligheidsmaatregelen 

De getallen in de kantliin refereren naar de betreflende activiteiten in het proces, zie de bi;lage 
voor een totaaloverzicht. 

5.2.1. Het bouwterrein is bij voorbaat een gevaarlijk gebied. Daarvoor dient een fysieke scheiding tussen 
het openbare gebied en het bouwterrein te worden aangebracht. Extra toezicht kan genoodzaakt 
zijn tijdens nachtelijke uren of bijzonder risicovolle bouwactiviteiten. Oplossingen moeten worden 
gezocht in materieel, techniek (camerabewaking, elektronische verkeershandhaving) en mensen 
(particuliere beveiliging, verkeersregelaars). 

5.2.2. Er dienen maatregelen te worden genomen voor het beheer van bouwverkeer. Dit geldt voor de 
af- en toerit van en naar de bouwplaats in het openbare gebied tot aan het bouwhek. De 
bouwplaatsmarkering vormt de fysieke afscheiding tussen openbaar gebied en de bouwplaats. In 
het oplossingsveld bevinden zich de verkeersregels, aanpassingen aan de verkeerssituatie en 
verkeersregelaars. 

5.2.3. De constructieve samenhang van het bouwwerk in aanbouw moet kunnen worden aangetoond. 
Tijdens de werkzaamheden aan gebouwelementen kunnen onderdelen bezwijken . In die gevallen 
moet een tweede draagweg gewaarborgd zijn. 

9 Foto John von Oorschot, 21-04-2008, Koninklijke BAM Excursie, Coso Confetti te Utrecht 
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Tevens moeten er tijdens de bouwwerkzaamheden veiligheidsmaatregelen worden genomen voor 
de bouwactiviteiten die in het kader van de gekozen bouwwijze moeten worden uitgevoerd. Zie 
figuur 20 waar kettingen onder de vloerenklem als valbeveiliging dienen tijdens de montage. 
Overigens zijn de kettingen niet deugdelijk bevestigd, deze dienen strak te staan. 

5.2.4 . Materieel dient op een voldoende draagkrachtige ondergrond te zijn opgesteld . Wanneer een 
ondergrond niet voldoende draagkrachtig is, moeten er maatregelen worden getroffen. In 
sommige gevallen is het noodzakelijk om een aparte fundering te realiseren om het materieel te 
ondersteunen, een voorbeeld hiervan is de fundatie van de torenkraan . 

5 .2.5 . Wanneer het risico bestaat dat vallende elementen, vaak steenslag, op openbaar terrein dan wel 
bellende bebouwing kan terechtkomen, moeten er maatregelen worden genomen. Voor elementen 
tot 50 Newton bepaald de bouwveiligheidszone of deze elementen op openbaar terrein dan wel 
bellende bebouwing terecht kan komen. Zie procesgang 5.3.2. voor de definitie van de 
bouwveiligheidszone. 10 

Het ophangen van netten en het plaatsen van schotten zijn mogelijkheden om dit risico weg te 
nemen. Voor elementen boven de 50 Newton kunnen oplossingen worden gevonden in het geleid 
verplaatsen van de elementen, het toepassen van valbeveiliging of het creëren van een tweede 
droogweg. Zie figuur 12. 

5 .2.6. Een bouwwerk in aanbouw wordt bij calamiteiten extra gevaarlijk terrein. De gevaren variëren van 
het vallen van hoogte tot de aanwezigheid van brandbare bouwmaterialen. In het kader van 
brandgevaar dienen er maatregelen te worden genomen in samenspraak met de brandweer. 
Voornamelijk de vluchtrouteaanduiding en blusvoorzieningen {droge blusleidingen) moeten 
invull ing geven aan de maatregelen om de risico's bij brandgevaar te beperken. 

10 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag, 30-05-2006 
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2.6 Het vervaardigen van tekeningen 

De getal/en in de kantlijn refereren naar de betreffende activiteiten in het proces, zie de bijlage 
voor een totaaloverzicht. 

5.3.1 

Aangeven situering 
bouwtem~in 

5.3.2 

Aangeven 
begrenzing 

bouwwerkl-Ierrein 

Figuur 11 : Het vervaardigen van tekeningen 

5.3.3 

Aangeven 
verkeersstromen op/ 
rondom bouwplaats 

5.3.4 

Aangeven 
leldlngenve~oop 

5.3.5 

Aangeven (laad-, los
en hijs)gevarenzones 

5.3.6 

Aangeven plaats van 
mate~eel & opslag 

5.3.7 

Aangeven plaats van 
de bouwketen 

5.3.1. Voor het verkeersplan moeten tekeningen worden vervaardigd met de ligging van de bouwplaats 
ten opzichte van het (vaar}verkeersnetwerk en naburige bouwwerken. Het verkeersplan wordt 
gebruikt voor de opbreekvergunning wanneer (delen van) het wegennet moeten worden afgesloten 
in het kader van een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de 
bouwveiligheid. De opbreekvergunningsprocedure wordt gebruikt om de uitvoeringsoverlast op 
overspannen verkeersaders te beperken. Alle partijen die op of aan de weg werkzaamheden 
uitvoeren moeten de opbreekvergunning aanvragen. Met het afgeven van de vergunning kan het 
aantal werkzaamheden dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd worden gereguleerd.11 

Verder worden op de tekeningen de situering van het bouwwerk en de bouwkranen weergegeven. 
De positie van de bouwkranen is af te leiden uit de gekozen bouwwijze. De bouwkranen dienen te 
worden aangegeven in verband met de relatie tussen de plaats van de bouwkranen en de druk op 
het wegennet. Deze relatie wordt gevormd door de logistieke organisatie rondom de bouwkranen. 

5.3.2. Zoals gesteld in procesgang 5.2.1 is het bouwterrein bij voorbaat gevaarlijk gebied. De 
begrenzing van het bouwterrein en het bouwwerk dient daarom op tekening te worden vastgelegd. 
Het bouwterrein moet fysiek worden afgesloten van de omgeving. Tevens worden op de tekening 
de bouwveiligheidszones weergegeven. De bouwveiligheidszone heeft een relatie met de 
gebouwhoogte of beter gezegd de hijslasthoogte. De veiligheidszone is gebaseerd op de 
inslagzone van een vallend voorwerp van maximaal 50 Newton van een bepaalde hoogte. De 
bouwveiligheidszone (evenals de hijszone) en het oppervlak van het te bouwen object valt binnen 
het bouwterrein. Indien de bouwveiligheidszone buiten het bouwterrein valt dienen er aanvullende 
maatregelen te worden genomen. De laad-, los- of hijszones behoren niet tot de 
bouwveiligheidszone. Ook de bouwveiligheidszone is niet toegankelijk voor derden. Zie ook figuur 
14.12 

In het kader van het bouwveiligheidsplan krijgt het begrip bouwveiligheidszone de volgende 
definitie: de bouwveiligheidszone bestaat uit de inslagzone van vallende voorwerpen tot 50 
Newton en wordt bepaald door de afstand gemeten vanuit de gevel afhankelijk van de valhoogte. 

"Gemeente Den Hoog, http://www.denhoog.nllsmortsite.html?id=26478 
" Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Hoog, 30-05-2006 
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Figuur 12: De bouwveiligheidszone A is afhankelijk van de gebouwhoogte 

5.3.3. Op tekening moeten de verkeersstromen op/rondom de bouwplaats worden aangegeven. 

5.3.4. Op tekening moeten de in of op de bodem aanwezig leidingen worden weergegeven op basis van 
de gegevens van het kadaster en de nutsbedrijven. 

5.3.5. Aansluitend kunnen ook de laad-, los- en hijszones worden op tekening worden vastgelegd. Bij 
projecten op binnenstedelijke, omsloten bouwplootsen is er nog nauwelijks sprake van een 
bouwterrein. In dat geval vollen de lood- en loszone samen met de hijszone. De oppervlokte van 
de hijszone wordt bepaald door het projectiegebied van de hijslost. Alleen boven de hijszone mag 
gehesen worden. De hijszone aangevuld met de aan de benodigde hijshoogte gerelateerde 
bouwveiligheidszone is het totale hijsgebied. Tussen de hijszone en het openbare gebied en/ of 
belendingen is altijd een bouwveiligheidszone vereist. Het hijsgebied moet binnen het bouwterrein 
vallen. 13 

5.3.6. Materieel, waoronder steigermateriool en bekistingen, neemt vele vierkante meters bouwplaats in. 
Bij projecten op binnenstedelijke, omsloten bouwplootsen is de ruimte voor de inzet van materieel 
en opslag van materiaal beperkt. De inzet van materieel moet worden afgestemd op de 
beschikbare ruimte op de bouwplaats inclusief de ruimte die beschikbaar is op of in het bouwwerk. 
Hetzelfde geldt voor de opslag van bauwmateriolen op de bouwplaats. 

5.3.7. De redenering in procesgang 5.3.6. goot aak op voor de positionering van de bouwketen op of 
nabij het bouwterrein. Vaak is er geen ruimte beschikbaar op de bouwplaats {maaiveld} . In deze 
situaties zijn creatieve oplossingen noodzakelijk. 

" Beleid inzoke bouwveiligheid binnen de gemeente Den Hoog, 30-05-2006 
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2.7 Toetsen van de veiligheidsmaatregelen bij de hulpdiensten 

De getallen in de kantlijn refereren naar de betreffende activiteiten in het proces, zie de bijlage 
voor een totaaloverzicht. 

5.4.1 5.4.2 5.4.3 

Figuur 13: Toetsen van de veiligheidsmaatregelen bij de hulpdiensten 

5.4.1. In het kader van de veiligheid van het openbaar gebied moeten de relevante maatregelen aan de 
politie worden voorgelegd. Het betreft hier de maatregelen die onder de jurisdictie van de politie 
vallen. 

5.4.2. De maatregelen die getroffen moeten worden rondom brandgevaar, moeten worden voorgelegd 
aan de brandweer. Voomemelijk de toegankelijkheid tot het bouwproject evenals de 
toegankelijkheid van de omringende bouwwerken worden beoordeeld. Verder worden de 
vluchtroute, vluchtrouteaanduidingen en aanvullende maatregelen beoordeeld. De brandweer 
beoordeelt, net zoals de bij de politie, enkel de maatregelen die onder de jurisdictie van de 
brandweer vallen. 

5.4.3. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn om overleg te plegen betreffende de 
toegankelijkheid van de bouwplaats en omringende bouwwerken met de ambulancedienst. 
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2.8 Toetsen van de veiligheidsmaatregelen bij de gemeente 

De getallen in de kantli;n refereren naar de betreflende activiteiten in het proces, zie de bi;lage 
voor een totaaloverzicht. 

Figuur 14: Toetsen van de veiligheidsmaatregelen bij de gemeente 

5.5.1. Het wordt aan de uitvoerende partijen overgelaten om de bouwveiligheid aan te tonen. De 
documenten die moeten worden aangeleverd zijn omschreven in het Besluit indieningsvereisten 
aanvraag bouwvergunning. Slechts de bouwveiligheidsmaatregelen die onder jurisdictie van de 
dienst stedelijke ontwikkeling vallen kunnen inhoudelijk worden beoordeeld en dan alleen die 
onderdelen die zijn opgenomen in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning. In 
overleg met de gemeente kunnen kritieke punten in het bouwproces nader worden afgekaderd. 

5.5.2. Alhoewel het tot het minimum beperkt dient te worden kan het nodig zijn om wegen tijdelijk af te 
sluiten. Op het overspannen binnenstedelijke logistieke netwerk is dat niet wenselijk. In de 
bedrijvigheid van de (binnen)stad is het noodzakelijk om de wegafsluitingen van de diverse 
projecten op elkaar af te stemmen, om zo de overlast tot het minimum te beperken. Hiervoor moet 
een opbreekvergunning worden aangevraagd. 

2. 9 Beschrijven van de productiemiddelen en hulpmiddelen 

De getallen in de kantli;n refereren naar de betreflende activiteiten in het proces, zie de biilage 
voor een totaaloverzicht. 

5.1.4.1 

Beschrijving 
materieel 

5.1.4.2 

Benoemen 
hulpmiddelen 

5.1.4.3 

Benoemen 
beveiliging~ 

middelen 

Figuur 15: Beschrijven van de productiemiddelen en hulpmiddelen 

5.1.4.1. Voor de uitvoering van het project volgens de gekozen bouwwijze zijn productiemiddelen 
noodzakelijk. De hulpmiddelen die een belangrijke rol spelen bij een specifieke bouwactiviteit, 
waarvoor een hoog risicoprofiel bestaat met betrekking tot de bouwveiligheid, moeten worden 
beschreven. Te denken valt aan het stellen van geprefabriceerde betonnen gevelelementen met 
behulp van de torenkraan. 
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5.1.4.2. De productiemiddelen zijn afgestemd op de activiteit die moet worden uitgevoerd. Voor de in te 
zetten productiemiddelen zijn een groot aantal hulpmiddelen beschikbaar. Zo zijn er voor de 
torenkraan, een kenmerkend productiemiddel op de bouwplaats, tal van hulpmiddelen 
beschikbaar zoals de HULO-klem, hijsklem en vloerenklem, zie respectievelijk figuur 18, 19 en 
20. 14 Uit figuur 18 t/m 20 blijkt dat het noodzakelijk is om ook de toegepaste materialen te 
omschrijven . 

5.1.4.3. Het gebruik van productiemiddelen brengt grote risico's met zich mee. De specifieke 
veiligheidsmiddelen dienen te worden beschreven (in relatie tot de bouwveiligheid voor een 
specifieke bouwactiviteit). Een voorbeeld hiervan is de toepassing van kettingen als valbeveiliging 
onder de vloerelementen die met de vloerenklem in de kraan worden verplaatst. 

14 Foto's John von Oorschot, 28-08-2007, Orbis Medicol Park Sittard, bouwdeel Centrum voor Revolidotie en Herstel (CRH) 
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2.10 Beschrijven van de bouwput 

De getallen in de kontlijn refereren naar de betreffende activiteiten in het proces, zie de bijloge 
voor een totaaloverzicht. 

Beschrijven 
opzet bouwput

afscheiding 

5.1.6.2 

Beschrijven 
bouwput( bodem) 

5.1.6.3 

Beschrijven 
bemalingsplan 

Figuur 19: Beschrijven van de bouwput 

5.1.6.1. Met de bouwputafscheiding worden hier de wanden van de bouwput bedoeld. Op omsloten, 
binnenstedelijke bouwlocaties is het niet mogelijk om onder een talud af te graven. Veelal worden 
damwanden gebruikt als grondkering. De stabiliteit van de wanden moet worden aangetoond. 
Tevens moet worden aangetoond dat belendende bebouwing geen schade oploopt door het 
realiseren van de bouwputafscheiding. 
In het bijzonder krijgen groudankers de nodige aandacht. Groudankers zorgen voor de horizonta le 
krachtsofdracht van de grondkering en worden diagonaal door de grondkering aangebracht. Het 
komt in binnenstedelijke bouwlocaties voor dat deze groudankers onder belendende bebouwing 
uitkomen. Na de bouwwerkzaamheden moeten de groudankers worden verwijderd . 

5.1 .6.2. Ook de bouwputbodem moet worden omschreven in verband met het grondwater. Dit gaat een rol 
spelen wanneer er tot onder het grondwaterniveau wordt afgegraven en men niet in een 
waterafsluitende laag eindigt. Het kan dan noodzakelijk zijn om een waterdichte laag aan te 
brengen onder de bouwput, bi jvoorbeeld door middel van bodeminjectie. 

5.1 .6.3. In verband met verzakkingen van de omliggende bebouwing mag de grondwaterstand niet worden 
verlaagd. Daartoe moet een bemalingspion worden opgesteld, vooropgesteld dat de 
bouwputafscheiding en de bouwputbodem waterdicht (en stabiel) zijn uitgevoerd. 
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3.1 Probleemanalyse bouwveiligheidsplan 

Naar aanleiding van de casus 'Het Strijkijzer' is er een procesanalyse uitgevoerd van het 

organiseren van de bouwveiligheid 'voor derden'. De analyse is opgehangen aan de 

totstandkoming van het bouwveiligheidsplan welke in kaart is gebracht met de Structured Anclysis 

and Design Technique. In bijlage 1 zijn de uitgebreide procesanalyse en probleemanalyse 

opgenomen [STU FIB, klankbord 14]. 

Uit de procesanalyse zijn een aantal knelpunten afgeleid: 

1 . Het bouwveiligheidsplan is sluitstuk in het ontwerpproces waardoor aanpassingen in het 

ontwerp niet meer mogelijk zijn, wanneer blijkt dat het ontwerp niet op een verantwoorde 

wijze kan worden gerealiseerd. De keuze van de hoofddraagconstructie en de 

bouwmethode volgens het tunnelgietbouwproces van de casus Het Strijkijzer bleek geen 

verantwoorde keuze. Tijdens het productieproces zouden derden gevaar lopen bij het 

trekken van de tunnels. Dit heeft geleid tot herontwerp van de hoofddraagconstructie en de 

keuze van de bouwmethode. De actoren hebben niet tijdig de omgevingsfactoren on

derkend en waren zich niet bewust van de gevolgen van ontwerpbeslissingen in het 

ontwerpproces. In het ontwerpproces ontbreekt het aan kennis van de risico's van 

ontwerpbeslissingen, omdat de actoren onvoldoende kennis hebben van het 

productieproces. 

Doomaast communiceren de actoren niet over de risico's en ontbreekt het aan integraal 

risicomanagement. Ook wordt door de actoren in het ontwerpproces onvoldoende erkend 

dat niet alleen het ontwerp van een gebouw aan allerlei eisen moet voldoen, maar ook het 

productieproces van een gebouw; 

2. Normopvulling, het uitsluitend voldoen aan de gestelde normen, leidt tot een 2. 

gebrekkige risicobeheersing aan de bron waardoor risico's blijven bestaan. In de sterk 

versnipperde bouwkolom ligt de focus op contractgebonden risico's in plaats van 

projectgebonden risico's. Er is sprake van normopvulling in plaats van een brongericht 

aanpak. Deze situatie wordt in stand gehouden omdat risicoveroorzakers niet worden 

aangesproken op de te nemen verantwoordelijkheden. Het ontbreekt aan sterke prikkels 

om tot een hoger veiligheidsniveau te komen. 

Daarnaast is normopvulling het gevolg van de gebrekkige kennis van de gevolgen van 

ontwerpbeslissingen voor het productieproces, het niet communiceren over de risico's en 

het ontbreken van integraal risicomanagement; 

3. Het bouwveiligheidsplan waarborgt niet de veiligheid van derden. Deze probleemstelling 

kent een grote diversiteit aan oorzaken . Onder invloed van gebrekkige kennis van de 

vigerende wetgeving en het ontbreken van doelgerichte wetgeving ontstaat schijnveiligheid: 

bouwveiligheid in het bouwveiligheidsplan is alleen maar aannemelijk te maken [Van 

Staveren, 2009; Van der Heijden, 2009]. Daarbij is er nauwelijks terugkoppeling op het 

bouwveiligheidsplan met de opgedane ervaringen van het project en daarmee wordt er 

niet gereflecteerd op het vastleggen van de organisatiegraad van het productieproces. 
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Ten tweede is de normstelling en normhantering niet afgestemd op de risicoperceptie van 

de maatschappij. 

Tevens geldt ook hier dat het niet waarborgen van de veiligheid van derden het gevolg is 

van de gebrekkige kennis van de gevolgen van ontwerpbeslissingen voor het 

productieproces, het niet communiceren over de risico's en het ontbreken van integraal 

risicomanagement; 

4. Geïdentificeerde risico's zijn niet beheersbaar. Deze probleemstell ing kent de4zelfde 

oorzaken als de eerste drie probleemstellingen waaraan een belangrijke oorzaak moet 

worden toegevoegd. Voor de geïdentificeerde risico's voor derden worden er geen risico

eigenaren benoemd. Risico's moeten worden toegekend aan eigenaren die de risico's 

kunnen dragen; 

5. Gebrekkige uitvoering van de regelgeving leidt tot risico's. Het ambtelijk apparaat is 

onvoldoende ingericht op het uitvoeren van de regelgeving rondom het 

bouwveiligheidsplan; 

6. Moeizame afstemming van het bouwveiligheidsplan met de hulpdiensten door de 

verschillen in jurisdicties van de hulpdiensten. 

De knelpunten kunnen worden geformuleerd als oorzaken in een invloedsfactorendiagram. Hieruit 

is een probleemdefinitie geformuleerd. 
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met de hulpdiMisten [6] 

[2.3 .1] 
Onvoldoende bewustwording 

ontwerpers en bouwkundige aannemers 
van de gevolgen van ontwerpbeslissingen [2.3] 

ontwerpbeslissingen 
(4.3.1] Onvoldoende bewustwording 

ontwerpers en bouwkundige aannemers 
van de gevolgen van ontwerpbeslissingen 

Gebrekkige communicatie 
tussen de actoren over de risico's 

[2.3.2] 

(4.3] 

Normopvulling leidt tot een 

1 

gebrekkige risicobeheersing aan de bron 
waardoor risico's bllfven bestaan [2) 

[6.2] 



3.2 Stroomdiagram volgens de Porras-methode15 

Het verbond tussen de oorzaken van deze probleemstelling is nader onderzocht met behulp van 

een stroomdiagrom volgens de Porrasmethode. Met deze techniek worden de oorzaken in vier 

verschillende dimensies ingedeeld, zie figuur 1 .2: 

1 . Organisatorische dimensie; 

2. Juridische dimensie; 

3. Sociale dimensie; 

4. Kennis dimensie. 

Vervolgens worden de oorzaken uit de verschillende dimensie met elkaar in verbond gebracht door 

middel van een stroomonalyse, figuur 1.3. Met deze stroomanalyse worden de grondoorzaken van 

de problematiek geïdentificeerd. Hieruit zijn de drie volgende grondoorzaken geïdentificeerd: 

1. Ontwerpers hebben te weinig kennis van de risico's voor derden tijdens de uitvoeringsfase 

ten gevolge van ontwerpbeslissingen; 

2. Er wordt niet gecommuniceerd tussen ontwerpers (adviseurs) en bouwkundig aannemer; 

3. Er is onvoldoende integraal risicomanagement in het projectteam (ontwerpers en 

bouwkundige aannemer) over de verzameling van projectrisico's. 

Deze oorzaken kunnen worden geschaard onder de volgende stelling: de risico's voor derden 

tijdens de uitvoeringsfase van bouwprojecten worden tijdens de ontwerpfase onvoldoende 

beheerst. 

Deze oorzaken worden omschreven als een themoproblemotiek, omdat het oplossen van het de 

drie gezamenlijke oorzaken een integrale aanpok vereist. 

15 Bron: Ir. M.M.J. Vissers, Kwalitatieve Anolysetechnieken, Reader bij Mosterproject 1 (UT/CD Onderzoeksmethoden 
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Ontwerpers en bouwkundige aannemers zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de 01 
ontwerpbeslissingen voor de EV die worden gemaakt in het planvormingsproces. 

Tekortkomingen in kennis over de risico's van ontwerpbeslissingen bij de ontwerpers. K1 

Tekortkomingen in communicatie over de risico's tussen de verschillende ontwerpers en S1 
bouwkundig aannemer. 

Tekortkomingen in coördinatie/intergraal risicomanagement tussen de verschillende ontwerpers en 02 
de bouwkundig aannemer over de verzameling van projectrisico's. 

De termijnstelling voor het indienen van het bouwveiligheidsplan is (vanuit BIAB) te vrijblijvend. J1 

Ontwerpers onderkennen niet tijdig genoeg de specifieke omgevingsfactoren. K2 

De organisatiegraad (met betrekking tot de externe veiligheid) van het uitvoeringsproces is 03 onvoldoende vastgelegd. 

De contractvorm van de bouwkundig aannemer sluit niet aan bij de complexiteit van het projee 
waardoor de kennis van het uitvoeringsproces met betrekking tot de EV onvoldoende is J2 
vertegenwoordigd in het planvormingsproces. 

Bouwkundige aannemers die bij het project worden betrokken na de planvormingsfase worden na 
K3 

de gunning van het werk geconfronteerd met de gevolgen van de ontwerpbeslissingen. 

Voldoen aan de normwaarden wordt door risicoveroorzakers (=ontwerpers) doel op zich, zonder da 04 
er sprake is van een doelmatige brongerichte aanpak van risico's. 

Risicoveroorzakers worden nauwelijks aangesproken op de te nemen verantwoordelijkheden. 82 

Het ontbreekt ontwerpers en bouwkundige aannemers aan sterke (financiele, strafrechtelijke, 
S3 maatschappelijke en politieke) prikkels om tot een hoger veiligheidsniveau te komen. 

De actoren zijn enkel gefocust op de risico's die aan het contract verbonden zijn, zonder dat er 
J3 

sprake is van beheersing van de risico's externe veiligheid van het project. 

De versnippering van de bouwsector heeft er toe geleid dat een gezamenlijke projectdoelstelling 05 
ontbreekt wat leidt tot een verkokering in de risicoanalyse. 

Risicoveroorzakers leggen risico's weg bij andere actoren zodat de risico's met betrekking tot de 
S4 

externe veiligheid in de praktijk bij de bouwkundig aannemer komen te liggen. 

Het ontbreekt aan een blauwdruk voor het bouwveiligheidsplan. K4 

Ontwerpers en bouwkundige aannemers hebben te weinig kennis van de vigerende wetgeving. J4 

Het ontbreekt aan uitgekristalliseerde normering voor de externe veiligheid (in vergelijking tot de 
JS normering van de interne veiligheid). 

De normstelling en normhantering voor risico's maken geen onderscheid naar maatschappelijke ss betekenis van activiteiten en naar cumulatie van risico's. 

Voor gedefinieerde risico's worden geen risico-eigenaren benoemd. 06 
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Dataverzameling 
Nr Vraagstelling Literatuur Casestudie Interview Observatie 

Afleiden van de in de wet opgenomen artikelen met betrekking nvt Interview Ir. J.J. van der Heijden, promovendus TDO Delft, nvt 
tot het risico voor derden. Norm bekeken vanuit het standpunt Interview H. Knegt, Aboma+Keboma, Interview C. van de 
van de risicodrager op basis van de Woningwet en de Berg, Aboma+Keboma, Interview V. Hilhorst, Gemeente Den 
Arbeidsomstandighedenwet. Bronnen: Woningwet, Haag 

Uit welke normen bestaat de maatschappelijke 
Arbeidsomstandighedenwet, Beleid Inzake Bouwveiligheid 
Gemeente Den Haag. 

1 risicoacceptatienormering gegeven dat een project moet 
worden gerealiseerd binnen de maatschappelijke Afleiden van de norm van de risicoperceptie op basis van het nvt Interview Dr. Ir. S. Suddle, TUD, Interview Dr. Ir. P. Verkissen, nvt 
risicoacceptatienorm? plaatsgebonden risico uit het externe veiligheidsbeleid van de TU/e 

Nederlandse staat. Norm bekeken vanuit het standpunt van 
de gevolgdrager. Bronnen: onderzoek Suddle 2001 en Slovic 
2003. 

Afleiden van de beheers- en risicoaspecten van een project nvt nvt nvt 
specifiek voor het beheersen van het 
hoogbouwproductieproces. Bronnen: Risicomanagement voor 
projecten, De RISMAN-methode toegepast, Artikel Towards a 
framewerk for project risk knowledge management in the 
construction supply chain. 

Analyse van de variabelen 'valgevaar elementen' van het nvt nvt nvt 
productieproces op basis van de beheers- en risicoaspecten; 
identificeren en ordenen van de proceskenmerken die het 
risico voor derden beïnvloeden met behulp van een 
organisatiediagram (kwalitatief & kwantitatief). Bronnen: 

Welke proceskenmerken beïnvloeden de risico's voor derden 
Masterproject 'uitvoeringsplan'. 

2 m.b.t. het valgevaar van elementen? Analyse van de risicoactiviteiten van de natte Bouwplaatsbezoek en casestudie tunnelgietbouw: Risicoanalyse op basis van de SADT m.b.v. de klankbord. zie casestudie 
hoogbouwproductiemethode 'tunnelgietbouw' met behulp van CityCampus Max te Utrecht, Westpoint Tilburg, De Boschkens Risicoanalyse op basis van scenarioanalyse 
SADT & gebeurtenissenboom. Uitgangspunt: risico voor te Goirle. (gebeurtenissenboom) SADT en 'experience-based 
derden wordt bepaald door het valgevaar van elementen identification' van deskundigen. Aansluitiend vaststellen 
(Suddle 2001 ). Bronnen: afstudeerverslagen variabelen 'val gevaar elementen'. 

Analyse de risicoactiviteitenvan de droge Bouwplaatsbezoek en casestudie geprefabriceerde Risicoanalyse op basis van de SADT m.b.v. de klankbord. zie casestudie 
hoogbouwproductiemethode 'prefab gevelelementen' met gevelelementen: De Admirant te Eindhoven, Maastoren te Risicoanalyse op basis van scenarioanalyse 
behulp van SADT & gebeurtenissenboom. Uitgangspunt: Rotterdam, Het Strijkijzer te Den Haag. (gebeurtenissenboom) SADT en 'experience-based 
risico voor derden wordt bepaald door het valgevaar van identification' van deskundigen. Aansluitiend vaststellen 
elementen (Suddle 2001 ). Bronnen: afstudeerverslagen variabelen Valgevaar elementen'. 

Welke ontwerpkenmerken beïnvloeden de risico's voor derden Analyse van de variabelen 'valgevaar elementen' uit de nvt Terugkoppeling klankbord, Interview Dr. Ir. S. Suddle. nvt 
m.b.t. het valgevaar van elementen? risicoanalyse; identificeren en ordenen van de 

3 
ontwerpkenmerken die het risico voor derden beïnvloeden met 
behulp van een organisatiediagram (kwalitatief & kwantitatief). 

Welke omgevingskenmerken beïnvloeden de risico's voor Analyse van de variabelen 'valgevaar elementen' uit de nvt Terugkoppeling klankbord, Interview Dr. Ir. S. Suddle. nvt 
derden m.b.t. het valgevaar van elementen? risicoanalyse; identificeren en ordenen van de omgevings-

4 
kenmerken die het risico voor derden beïnvloeden met behulp 
van een organisatiediagram(kwalitatief & kwantitatief). 

Wat is het onderlinge verband tussen de Analyse van de onderzoeksvragen 2 1/m 4. Introductie casus voor theoretische toetsing Terugkoppeling klankbord. nvt 
omgevingskenmerken, ontwerpkenmerken en onderzoeksvragen 2 1/m 4 en praktische toetsing ontwerp. 

5 
procesken merken? 

Wat is het verband tussen de omgevingskenmerken, Analyse van de onderzoeksvragen 1 1/m 5. Introductie casus voor theoretische toetsing Terugkoppeling klankbord. nvt 
ontwerpkenmerken en proceskenmerken en de onderzoeksvragen 2 1/m 4 en praktische toetsing ontwerp. 

6 
maatschappelijke risicoacceptatienorm? 
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Safety Stats Report 
Paqe: 1 

Project Failure Rate SUJ~rU.ry 

23-11-2009 

Failure Rate for this project is 
Specific Rate: 0, 0000000 
Forfaitair Rate 
Cla.s.s < 5 kq: 0 • 0, 0000000 
Class 5 - 100 kq: • 0, 0000000 
Cl a ss 100 - 1000 kq: • 0, 0000000 
Cl a ss 1000 - 10000 kq: 0 • o, 0000000 
Cl a ss >10000 kq: 0 • o, 0000000 

Elements in Project 

Element: DROGE BOUWMETHODE 

Omschrijving:: Postioneren van geprefabriceerde gevelelementen hoeddraagconstructie 
Type:: For:faitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Clas.s 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 kq 
100 kq 

1000 kq 
10000 kq 

>10000 kq 

Element: 1 UITZETTEN MAATVOERING PREFAB 

Omschrijving:: uitzetten maatvoering prefab 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Speci:fic Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kq 
Cl a ss 5 - 100 kq 
Cl a ss 100 - 1000 kq 
Clas.s 1000 - 10000 kq 
Cl aas >10000 kq 

Element: 1.1 OPHALEN MOUS- PUNTEN 

Omschrijving:: ophalen mous-punten 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Element: 1. 2 UITZETTEN MAATVOERING L+D 

Omschrijving:: uitzetten maatvoering lengte en diepterichting 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Clasa >10000 kq: 

• 0 

• • • • 
Element: 1. 3 OPHALEN PEILMAAT 

Omschrijving:: ophalen peilmaat 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Class >10000 kq: 

Element: 1. 4 UITZETTEN VULPLAATJES 

Omschrijving:: 
Type:: !'orfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Clasa >10000 kq: 

Element: 2 TRANSPORTEREN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijving:: transporteren sandwichelement 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
C1ass 1000 - 10000 kq 
C1ass >10000 kq 

Element:2.1 TRANSPORTEREN NAAR BOUWPLAATS 

On!.achrijving:: tranapo:r;te:r;en naar bouwplaats 
Type: : ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kg 
Cla.ss 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 "-g 
Class 1000 - 10000 kg 
Class >10000 kg 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 



Safety Stats Report 
Pa~: 2 

Element; 2. 2 AANPIKKEN SANWICH ELEMENT 

Omschrijving:: aanpikken aandvich element 
Type:: For,taitaireFailureStat 

Specific R.ate:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl a ss < 5 
Cl a ss 5 - 100 
Cla.ss 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Claaa >10000 

kq 0 
kq 0 
kq 0 
kq 0 
kq 0 

Element: 2. 2.1 VERPLAATSEN MATERIEEL 

Omschrijving:: verplaatsen materieel 
Type: : Forfai taireFailureSta.t 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kq: 0 
Cl a se 5 - 100 kq: 0 
Cl a sa 100 - 1000 kq: 0 
Claes 1000 - 10000 kq: 0 
Claaa >10000 kq: 0 

Element: 2. 2. 2 VERWIJOEREN BESCHERMINGSHATERIAAL 

Omschrijving:: vervijderen beacherainqam.ateria.al 
Type:: Forfaitaire!'ailureStat 

SpacHic Ra te:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 
Class 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Claaa >10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

Element:2.2.3 AANBRENGEN STEKEINDEN BOVENZIJDE ELEMENT 

Olllschrijvinq:: aanbrenqen stelteinden bovenzijde element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o. 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl a sa 100 - 1000 kq: 
Cl aas 1000 - 10000 kq: 
Claaa >10000 kq: 

Element:2.2.4 AANPIKKEN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijvinq:: aanpiltken sandwichelement 
Type:: Forfa.itaireFailureStat 

Specific Ra. te:: o, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl a ss < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl as a 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Element: 2. 3 TRANSPORTEREN NAAR MONTAGEPLEK 

O..schrijvinq:: transporteren naar montageplek 
Type:: ForfaitaireFailureSta.t 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cla.ss 
Class 5 -
Clasa 100 -
Class l 000 -
Cl a ss 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

0 
0 
0 
0 
0 

Element: 3 POSTIONEREN SANDWICH ELEMENT 

caschri jving:: positioneren sandvichelement 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
C1au 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kq 
C1ass 1000 - 10000 kq 
Clasa >10000 Jto 

Element:).! PREPAREREN WERXPLEK 

O.schrijvinq:: prepareren werkplek 
Type:: ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

Element: 3 .1.1 VERPLAATSEN MATERIEEL EN MATERIAAL 

O• .. chrijvinq: : verplaateen aaterieel en .. teriaal 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Clasa 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claaa 

5 kq 
100 kq 

1000 kq 
10000 kq 

>10000 kq 

J. van Oorschot (C) 2009 23-ll-2009 
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Element: 3 .1. 2 KLAARLEGGEN SCHOREN 

Omschrijving:: klaarleggen schoren 
Type:: Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cla.ss < 5 kg: f 0 
Cla.ss 5 - 100 kg: f 0 
Class 100 - 1000 kg: f 
Class 1000 - 10000 kg: f 
Cl a sa >10000 kg: • 
Element: 3 .1. 3 VERWIJDEREN BETONRESTEN 

Omschrijving:: verwijderen betonresten 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Cl a ss 100 - 1000 kg: 
Cl a ss 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element: 3 .1. 4 AANBRENGEN COMPRESSIEBAND 

Omschrijving:: aanbrengen compressieband 
Type:: Forfai taireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Clasa 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Clasa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 3. 2 PLAATSEN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijving:: plaatsen sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Cl aas 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cl aas >10000 kg 

Element: 3. 2.1 MANOEUVREREN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijving:: manoeuvreren sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 0 f 
Class 5 - 100 kg: f 
Class 100 - 1000 kg: f 
Class 1000 - 10000 kg: f 
Class >10000 kg: • 
Element:3.2.2 POSITIONEREN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijving:: positioneren sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Class 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 3. 2. 3 VERWIJDEREN VALBEVEILIGING 

Omschrijving:: verwijderen valbeveiliging 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Clasa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 3. 2. 4 SANDWICH ELEMENT PLAATSEN OVER STEKEINDEN 

Omschrijving:: sandwich element plaatsen over stekeinden 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl a ss >10000 kg: 

Element: 3. 2. 5 PLAATSEN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijving:: plaatsen sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Class 

5 kg 
100 kg 

1000 kg 
10000 kg 

>10000 kg 
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Element: 3. 3 ONDER STELLElil SANDIIICH ELEMENT (L+D) 

O..achrijvinq:: 
Type:: Forfaitaire!'ailgreStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Clasa < 5 kq: 
Cl a ss 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kq: 

Element: 3. 4 TIJDELIJK FIXEREN SANDWICH ELEMENT 

Ollschrijvinq:: tijdelijk fixeren sandwich elec~ent 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 
Class 
Cl a ss 
Cl a ss 
Class 

< 5 
5 - 100 

100 - 1000 
1000 - 10000 

>10000 

kg 
kg 
kg 
kg 
kq 

Element : 3. 4.1 MONTEREN SCHOREN AAN SANDWICH ELEMENT 

Oruchrijvinq:: monteren schoren aan sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Clase < 
Class 5 -
Claee 100 -
Class 1000 -
Cl a~ a 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kq: 

Element: 3. 4. 2 MONTEREN SCHOREN AAN VLOER 

O..achrijvinq:: aanteren schoren aan vloer 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Rate:: o. 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl a ss < 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Cl aas 100 - 1000 kg: 
Clasa 1000 - 10000 kg: 
Cl a•• >10000 kq: 

Element: 3. 4. 3 AANDRAAIEN SCHOOR 

Oraachrijvinq:: aandraaien schoor 
Type:: Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Cl aas 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kq: 

Element : 3. 4. 4 TELCOC STELLEN SANDWICH ELEMENT 

Oll\schrijvinq:: telood stellen sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 
Class 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Claaa >10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kq: 

Element: 3. 4. 5 AANDRAAIEN SCHOOR 2 

Ollschrijvinq:: aandraaien achoor 2 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
C1ass 
C1ass 5 -
C1ass 100 -
C1ass 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element:3.S LOSKOPPELEN SANWICH ELEMENT 

Omschrijvinq:: loskoppelen sandwich element 
Type:: ForfaitaireFai1ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 
Cl aas 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Claaa >10000 

kg 
kg 
kg 
kg 
kq 

Element:3.5.1 LOSKOPPELEN SANDWICH ELEMENT 

Olnaehrijvinq:: loskoppelen sandwich element 
Type;: ForfaitaireFa11ureStat 

Specific Ra te;: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl&SI 5 kg 
Clou 5 - 100 kg 
Clou 100 - 1000 kq 
Closs 1000 - 10000 kq 
Clo.. >10000 kq 
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Element: 3. 5. 2 VERWIJDEREN HIJSLUSSEN 

Omschrijving:: verwijderen hijslussen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: a,aaaaaoa 
Forfaitair Rate: 
Class 
Class 5 -
Class 1aa -
Class 1aaa -
Cl a ss 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4 DEFINITIEF FIXEREN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijvinq:: definitief fixeren sandwich element 
Type: : Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: a, oaaaaaa 
Forfaitair Ra te: 
Class 5 kg 
C1ass 5 - 100 kg 
C1ass 100 - 1000 kg 
C1ass 1000 - 10000 kg 
Class >laaaa kq 

Element: 4.1 ONDERSABELEN SANWICH ELEMENT 

Omschrijving:: ondersabelen sandwich element 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, aaaoaaa 
Forfaitair Ra te: 
Class 5 kg 
Class 5 - 10a kg 
Class 1aa - 1aao kg 
C1ass 1000 - 10000 kg 
C1ass >10000 kCJ 

Element: 4 .1.1 VERPLAATSEN MATERIEEL EN MATERikAL 

Omschrijvinq:: verplaatsen materieel en materiaal 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, oooooaa 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kg: 0 t 
Class 5 - 100 kg: t 
Class 100 - 1000 kg: • Class 1000 - 10000 kg: t 
Class >10000 kg: t 

Element: 4 .1. 2 AANMAKEN HORTEL 

Omschrijvinq:: aanmaken mortel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: a, aaaaaoa 
Forfaitair Ra te: 
Class 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl a ss >10000 kg: 

Element: 4 .1. 3 VULLEN COMPRESSOR MET HORTEL 

Omschrijving:: vullen compressor met mortel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: a, aaaaaaa 
Forfaitair Ra te: 
Class 
Class 5 -
Class 1aa -
Class 1aaa -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4 .1. 4 ONDERSABELEN SANWICH ELEMENT 

Omschrijving:: ondersabelen sandwich element 
Type: : Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: a, aaaaaao 
Forfaitair Rate: 
Class 
Class 5 -
Class 1aa -
Class 1aaa -
Class 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4 .1. 5 AFWERKEN 

Omschrijving:: afwerken 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, oooooao 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cl a ss >10000 kg 

Element: 4. 2 VULLEN VERTICALE VOEGEN 

Omachrijvinq:: vullen verticale voeqen 
Type:: J'ortaitaire!'ailureStat 

Specific Rate:: a,aaaoaaa 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kg 
Class 5 - 10a kg 
C1ass 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
C1ass >10000 kg 

J. van Oorschot (C) 2a09 23-11-2009 
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Element:4.2.1 VERPLAATSEN MATERIEEL EN MATERIAAL 

Omschrijving:: verplaatsen materieel en materiaal 
Type:: Forfa.ita.ireFailureStat 

Specitic Roto:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 
Class 5 -
Cla.s.s 100 -
Claaa 1000 -
Claa• 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4. 2. 2 AANBRENGEN WAPENING 

Ollschrijving:: aanbrengen wapening 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specitic Jta.te:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 5 
Class 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Clou 1000 - 10000 
Cl••• >10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4. 2. 3 AANMAXEN MORTEL 

Omschrijvinq:: aanmaken mortel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific RA te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 
C1ass 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4. 2. 4 VULLEN COMPRESSOR MET MORTEL 

Cft.schrijving:: vullen compressor met mortel 
Type:: ForfaitaireFa.ilureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
C1ass < 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Cl aas 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

El eraent: 4. 2. 5 VULLEN VERTICALE VOEGEN 

Omschrijving:: vullen verticale voegen 
Type:: Forfaita.ireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfait•ir R•te: 
Class < 5 kg: 0 
Class 5 - 100 kg: 0 
Clou 100 - 1000 kg: 0 
Class 1000 - 10000 kg: 0 
Clooo >10000 kg: o 

Element: 4. 2. 6 AFWERXEN 

Omschrijving:: afwerken 
Type:: Forfaita.ireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 5 
Class 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Class >10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4. 3 AANGIETEN GAINES 

Oruchrijving:: aangieten gaines 
Type:: ForfaitaireFa.ilureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kg 
Cla.ss 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cl as a >10000 kg 

Element:4.3.1 VERPLAATSEN MATERIEEL EN MATERIAAL 

Omschrijving:: verplaatsen materieel en materiaal 
Type:: Forf•itaireFa.ilureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair R•te: 
Clas• 5 kg: 0 t 0 
Class 5 - 100 kg: t 
Class 100 - 1000 kg: t 
Claaa 1000 - 10000 kg: t 
Cl&IS >10000 kg: t 

Element: 4. 3. 2 MNMAI<EN MORTEL 

Om.schrijvinq:: aanmaken aartel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specitic Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class 5 kg 
Clasa 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cla•• >10000 kg 
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Element: 4. 3. 3 VULLEN COMPRESSOR MET HORTEL 

Omschrijving:: vullen compreasor met mortel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Clasa >10000 kq : 

Element:4.3.4 AANGIETEN GAINES 

Omschrijvinq:: aanqieten qaines 
Type : : ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te : 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq : 
Cl a ss 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Element: 4. 3. 5 SCHOONMAKEN 

Omachr ijvinq:: schooruu.ken 
Type :: ForfaitaireFailureStat 

Specit'ic Rate:: 0, 0000000 
Fort' ai tair Ra te: 
Claas < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
C1oss 100 - 1000 kq 
C1oss 1000 - 10000 kq 
Claoo >10000 kq 

Element :5 CONDITIONEREN WERKPLEK 

Oll.schrijvinq:: conditioneren werkplek 
Type:: Fort'aitaireFailureStat 

Specific Rato:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Closs 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kq 
Clau >10000 kq 

Element: 5.1 AANBRENGEN Vl\LBEVEILIGING 

Omschrijvinq:: aanbrengen valbeveiliging 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
class < 5 kq: 0 0 
Class 5 - 100 kq : 0 0 
class 100 - 1000 kq : 0 0 
Class 1000 - 10000 kq: 0 0 
Claaa >10000 kq: 0 0 

Element:5.2 AANBRENGEN PLANKEN 

Ollulchrijvinq:: aanbrengen planken 
Type:: Fort' ai taireFail ureStat 

Specific Ra te : : 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
ClaiS < 5 kq : 
Clas.t 5 - 100 kq : 
Cla.t.t 100 - 1000 kq: 
claaa 1000 - 10000 kq: 
Claaa >10000 kq : 

Element: 5 . 3 MONTEREN XLIMCONSTRUCTIE VERDIEPING PLUS 1 BUITENSPOUWBLAD 

Omachrijvinq:: monteren klimconstructie verdieping plus 1 buitenspouwblad 
Type : : ForfaitaireFailureStat 

Specific Rata:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
claas < 5 kq: 
Cl aas 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Clasa >10000 kq: 

Element : 6 l\FWER.KEN SANDWICH ELEMENT 

Omschrijving:: afwerken sandwich elelftent 
Type: : ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Clasa < 5 kq 
Class 5 - 100 kg 
C1oss 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Clan >10000 kg 

Element : 6.1 VERWIJDEREN SCHOREN 

O.achrijvinq:: verwijderen schoren 
Type:: For faitaireFait ureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Clasa < 5 kq 0 
Cl a ss 5 - 100 kq 0 
class 100 - 1000 kg 0 
Cl a ss 1000 - 10000 kq 0 
Cl aas >10000 kg 0 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 
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Element: 6. 2 .AFWERKEN GATEN 

Omschrijving:: afwerken ;a te 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kq 
Cla•• >10000 kq 

0 • 

• • • • 
Element: 6. 2.1 VERPLAATSEN MATERIEEL EN MATERt.AAL 

Oaschrijvinq:: verplaatsen tuterieel en materiaal 
Type:: ForfaitaireFa.ilureStat 

Specific Ra. te: : O, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Cl aas 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kq: 
Cl a ss 1000 - 10000 kq: 
Claaa >10000 kg: 

Element:6.2.2 AANH.AKEN HORTEL 

Ora.achrijvinq:: aaruuken mortel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te: : 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kq: 
Cl a ss 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Clasa >10000 kg: 

Element:6.2.3 WLLEN G.ATEN, GAINES E.D. 

Omschrijvin9:: vullen qaten, gaines e.d. 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 0 • 0 
Class 5 - 100 kq: 0 • 0 
Class 100 - 1000 kq: • 0 
Class 1000 - 10000 kq: • 0 
Cl aas >10000 kg: • 0 

Element: 6, 2. 4 VULLEN GATEN SCHOREN 

Omschrijving:: vullen ;aten schoren 
Type:: Forfa.itaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kq 0 • 0 
Class 5 - 100 kq • Cl a ss 100 - 1000 kq • Cl a ss 1000 - 10000 kq • Clae• >10000 kg • 
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Projec::t Failure Rat• SWIIU.ry 

23-11-2009 

Failure Rate for this project is 
Specific Ra te: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te 
Cl aas < 5 kg: 0. 0000000 
Class 5 - 100 kg: 0, 0000000 
Cl aas 100 - 1000 kg : 0, 0000000 
Class 1000 - 10000 kg: 0, 0000000 
Class >10000 kg: 0, 0000000 

El-nta in Project 

Elem.ent:NATTE BOUWMETHODE 

Omschrijving:: 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Clase 1000 -
Cl&ll 

5 kg 
100 kg 

1000 kg 
10000 kg 

>10000 kg 

Element: 1 GEREED MAKEN TUNNEL VOOR TREKKEN 

Omschrijving:: 9ereedlnaken tunnle voor trekken 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific R.ate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra.te: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
C1ass 100 - 1000 kg 
C1ass 1000 - 10000 kg 
Class >10000 kg 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

Eleraent: l.l CONTROLEREN RIJPHEID EN AFJ<OPPELEN GAS 

Olll.schrijvinq:: controleren riijpheid en afkoppelen qas 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Clasa < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kg: 

Element: 1. 2 LOSSEN AFDEKKAPPEN 

Ornschrijvinq:: lossen afdekkappen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Clal!ls < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Clal!ll!l 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claes >10000 kg: 

Element: 1. 3 VERWIJDEREN KIMKISTEN 

Omschrijving:: verwijderen kimkisten 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Clasl!l < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cla~ta >10000 kg: 

Element: 1. 4 LOSKOPPLEN CENTERINGEN 

Olal!lchrijvin9:: loskoppelen centeringen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Clal!ll!l < 5 kg: 
Clal!IS 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element: 1. 5 VERlil JOEREN TOEBEHOREN TUNNEL (DEK) 

Oraschrijving:: verwijderen toebehoren tunnel (dek) 
Type: : For fa i taireFail ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Clau1 < 5 
Class 5 - 100 
Cla.ss 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Claa1 >10000 

kg 
kg 
kg 
kg 
lr.g 

Element: 1. 5.1 LOSSEN TOEBEHOREN (SPARINGSMALLEN ) TUNNELDEEL 

Oraschrijving: : lossen toebehoren (sparinqsaallen) tunneldeel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Clasa 

5 kg 
100 kg 

1000 kg 
10000 lr.g 

>10000 kg 
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El8JIIent:l.5.2 OLIEN TOEBEHOREN (SPARINGSMALLEN) TUNNELDEEL 

Onlschrijvlnq:: oliê toebehoren (sparinqsmallen) tunneldeel 
Type:: ForfaltalreFailureStat 

Speelf ie Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl a !IS < 5 kq: f 0 
Cl a ss 5 - 100 kq: f 
Cl a ss 100 - 1000 kq: f 
Cl a ss 1000 - 10000 kq: f 
Cl aas >10000 kq: f 

Element: 1. 5. 3 VULLEN CONUSGATEN HET BETONCONUSSEN 

On.echrijvinq:: vullen conusqaten aet betonconussen 
Type:: ForfaitairerailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl a ss 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq : 
kq : 
kq : 
kq: 
kq : 

Element: 1. 6 VERWIJDEREN SLUITWANDEN 

Omschrijving:: verwijderen sluitwanden 
Type: : ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kq 
C1aSI >10000 kq 

Element:l.ti.l LOSSEN SLUITWANDEN 

Oraschrijvinq: : loseen s luitvanden 
Type:: ForfaltaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate : 
Class < 5 kq: 
Clasa 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kq : 
Cl as• 1000 - 10000 kq: 
Clasa >10000 kq : 

Element:l.6.2 UITRIJDEN SLUITWANDEN 

Om.schrijvinq:: uitrijden sluitwanden 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfal tair Ra te: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
C1ass 1000 -
Cla•s 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kg: 
kq : 

Element: l. 6. 3 SCHOONMAKEN SLUITWANDEN 

Orlschrijvinq:: schoonmaken sluitwanden 
Type:: Forfal taireFailureStat 

Specific Ra te : : 0,0000000 
Forfaitair Rate : 
Cl a ss < 5 kq : f 
Cl a ss 5 - 100 kq : f 
Cl a ss 100 - 1000 kq : f 
Class 1000 - 10000 kq: f 0 
Class >10000 kq: f 0 

Element: 1. 6. 4 OLIEN SLUITWANDEN 

Om.schrijvin9:: oli•n sluitvanden 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cla•a >10000 kq: 

Elen~ent : 1 . 1 TRANSPORTEREN SLUITMANDEN, TOEBEHOREN EN XIHXISTEN 

Oalsc:hrijvinq:: transporteren sluitwanden, toebehoren en killkiaten 
Type :: Forfaitairerail ureStat 

Speci f i e Ra te :: 0,0000000 
Forfait•ir Rate : 
Clase < 5 kq: 
Clase 5 - 100 kq: 
Clas1 100 - 1000 kq: 
Cl a ss 1000 - 10000 kq: 
Cl a se >10000 kq: 

Element :2 TREKKEN TUNNEL EN POSITIONEREN 

Onlschrljvinq:: trekken tunnel EN po!li tionteren 
Type:: ForfaltalreFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra.te: 
Clas!l < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Closs 100 - 1000 kq 
C1ass 1000 - 10000 kq 
C1aoo >10000 kg 

J . van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 
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Element: 2.1 TREKKEN TUNNEL UIT GESTORTE BEUK 

Omschrijving:: trekken tunnel uit gestorte beuk 
Type:: Forfaita.ireFa.i1ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 
Class 
Clas.s 
Class 
Cla.sa 

< 5 
5 - 100 

100 - 1000 
1000 - 10000 

>10000 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

Element: 2 .1.1 ZAKKEN TUNNEL, INKLAPPEN WANDEN 

Omschrijving:: zakken tunnel en inklappen wanden 
Type: : Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 2 .1. 2 UITLIEREN TUNNELDEEL 

Omschrijving:: uitlieren tunneldeel 
Type: : Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class 
Cla.ss 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cla•s 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 2 .1. 3 SCHOONAKEN WANDEN TUNNELDEEL 

Omschrijving:: schoonmaken wanden tunneldeel 
Type:: Forfai taireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Cla.ss 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element:2.1.4 OLIEN WANDEN TUNNELDEEL 

Omschrijving:: oliên wanden tunneldeel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Cl a ss 100 - 1000 kg: 
Cla.ss 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element:2.1.5 AANPIKKEN TUNNELDEEL 

Ollschrijvinq:: aanpikken tunneldeel 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 2. 2 TRANSPORTEREN TUNNELDEEL 

Omschrijving:: transporteren tunneldeel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Clas.s 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl aas >10000 kg: 

Element: 2. 3 GLOBAAL POSITIONEREN TUNNELDEEL 

Omschrijvinq:: globaal pos i ticneren tunneldeel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Clasa >10000 kg: 

Element: 2. 4 ONTKOPPELEN TUNNELDEEL 

Om.schrijvinq:: 2. 4 ontkoppelen tunneldeel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Cl a sa 100 - 1000 kg 
Cl a ss 1000 - 10000 kg 
Class >10000 kg 
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Element: 2. 5 AANBRENGEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

Omschrijving:: aanbrengen veiliqheidsvoorzieninqen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl&88 >10000 kg: 

11e .. nt: 2, ~ JIOPPELEII Eli S'li:LLEJI TtlWIII:LDILEII 

Omschrijving:: koppelen EN stellen tunneldelen 
Type:: ForfaitaireFailyreStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rata: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Cl a ss 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kg: 

Element: 3 AANKLEDEN TUNNELWANDEN 

Omschrijvinq:: aankleden tunnelwanden 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rata:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kg 
Cla:u 5 - 100 kg 
C1ass 100 - 1000 kg 
C1au 1000 - 10000 kg 
C1a.. >10000 kg 

Eleaent:3.1 PLAATSEN MAPENINGSKORVEN 

Oluchrijvinq:: plaatllen vapeninqakorven 
Type:: ForfaitaireFallureStat 

SpecHic Rato:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Claas 100 -
Class 1000 -
Claas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Elamant:3.2 PLAATSEN INSTALLATIEVOORZIENINGEN 

Oll.schrijvinq:: plaatsen installatievoorzieningen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rata: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kg: 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

Element:3.3 PLAATSEN KOPSCHOTTEN 

Oll.achrijvinq:: plaatsen kopschotten 
Type:: ForfaitaireFailyreStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rata: 
Clasa: < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 3. 4 PLAATSEN SPARINGSHALLEN 

Omschrijving:: plaatsen aparinqaaallen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Speeltic Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rata: 
Cla.!ls < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Cl a sa 100 - 1000 kg: 
Cl a ss 1000 - 10000 kg: 
Cl a sa >10000 kg: 

Element: 3. 5 PLAATSEN RESTERENDE WAPENING 

Omschrijving:: plaatsen resterende wapeninq 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra.te: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Cl a ss 1000 - 10000 kg: 
Clasa >10000 kg: 

Element: 3, 6 PLAATSEN CENTERPENNEN MET CONUSSEN 

On!.schrijvinq:: plaat••n centerpennen .. t conuseen 
Type:: Forfaita.ireFailureStat 

Speelf ie Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Cl a ss 1000 - 10000 kg 
Claaa >10000 kg 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 
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Element: 4 AANJ<LEDEN TUNNELDEK 

Omschrijving:: aankleden tunneldek 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0,0000000 
Forfaitair, Rate: 
Cl a ss < 5 kg 
Cl a ss 5 - 100 kg 
Cl a ss 100 - 1000 kg 
Cl a ss 1000 - 10000 kg 
Cl a ss >10000 kg 

Element: 4 .1 SCHOONMAKEN EN OL IEN TUNNELDEK 

Omschrijving:: schoonmaken en oliên tunneldek 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element: 4, 2 AANBRENGEN VOORZIENINGEN TUNNELDEK 

Omschrijving:: aanbrengen voorzieningen tunneldek 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cla.ss 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4. 3 AANVOEREN ONDERWAPENING 

Omschrijving:: aanvoeren onderwapening 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cla•• >10000 kg: 

Element: 4. 4 AANBRENGEN ONDERWAPENING 

Omschrijving:: aanbrengen onderwapening 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element: 4. 5 AANBRENGEN INSTALLATIEVOORZIENINGEN 

Omschrijving:: aanbrengen installatievoorzieningen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element: 4. 6 AANVOEREN BOVENWAPENING 

Omschrijving:: aanvoeren bovenwapening 
Type:: ·ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 4. 7 AANBRENGEN BOVENWAPENING 

Omschrijving:: 
Type:: Forfaitairel'ailureStat 

Specific Rat;e:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
C1ass 5 - 100 kg: 
C1ass 100 - 1000 kg: 
C1ass 1000 - 10000 kg: 
C1ass >1 oooo kg: 

Element: 5 AANBRENGEN PREFAB (CONSOLES EN -BALKONS) 

Omschrijving:: aanbrengen prefabconsoles en prefabbalkons 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
C1ass 5 - 100 kg 
C1ass 100 - 1000 kg 
C1ass 1000 - 10000 kg 
C1aoo >10000 kg 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 
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Element: 6 PLAATSEN SLUITWANDEN EN KIMMEN 

Ornschrijvinq:: plaatsen sluitwanden en kimmen 
Type: : Fort ai taireFa.ilureSta.t 

Specific Ra. te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra.te: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kq: 
Cl a ss 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Elelllent: 1 VOLSTORTEN TUNNEL 

cm.schrijving:: volstorten tunnel 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra.te: 
Clase < 5 kg 
Clase 5 - 100 kg 
C1oas 100 - 1000 kg 
C1oss 1000 - 10000 kg 
C1aso >10000 ltq 

Element: 1 .1 INSTALLEREN GASKACHELS 

Omschrijving:: installaren ;as kachels 
Type:: ForfaitaireFailureSta.t 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl aas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
ltq: 

Element: 1. 2 STORTEN BETON 

Oltschrijvinq:: storten beton 
Type:: Forfa.ita.ireFailureSta.t 

Specific Ra.te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kq: 
Clasa 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Class >10000 ltq: 

Element: 1. 3 TRILLEN BETON 

Om.achrijvinq:: trillen beton 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl aas 100 - 1000 kq: 
Clas.s 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Element: 1. 4 AFWERKEN BOVENKANT GESTORTE VLOER 

Omschrijving:: afwerken bovenkant ;estorte vloer 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl&B8 >10000 kq: 

Element: 7. 5 PLAATSEN AFDEMAPPEN EN TUNNELZEILEN 

Oruchrijvinq:: plaatsen afdeltltappen EN tunnelzeilen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: • 0 
Class 5 - 100 kg: t 0 
Cla.ss 100 - 1000 kq: t 0 
Class 1000 - 10000 kg: • 0 
Claea >10000 kq: • 0 

Element: 1. 6 ONTSTEKEN GASKACHELS 

Ollschrijvinq:: ontsteken qasltachels 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl as• >10000 kq: 

Eleaent: 7. 1 INSTELLEN RIJPHEI OS COMPUTER 

Oll.achrijvinq:: instellen rijpheid&COI'Iputer 
Type:: ForfaltaireFallureStat 

Specific Rate:: o, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kq 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Class >10000 kq 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 
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Project Failure Rate SUD~~Ury 

23-11-2009 

Failure Rate for this project is 
Specific Rate: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te 
Class < 5 kg: o, 0000000 
Class 5 - 100 kg: 0, 0000000 
Class 100 - 1000 kg: o, 0000000 
Class 1000 - 10000 kg: o, 0000000 
Class >10000 kg: 0, 0000000 

El eraent :MONTEREN BINNENSPOUWBLAD 

ON.schrijving:: positioneren van binnenspouwbladen in het tunnelgietbouwproces 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0' 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Claaa >10000 kg 

Ela~Unt: 1 UITZETTEN MAATVOERING BINNENSPOUWBLADEN 

C.schrijving:: uitzetten maatvoering binnenspouwbladen 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
C1ass 1000 - 10000 kg 
Claas >10000 kg 

Element: 1.1 OPHALEN REFERENTIEPUNTEN 

Omschrijving:: ophalen referentiepunten MOUS 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Rata:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kg: 0 
Class 5 - 100 kg: 0 
Class 100 - 1000 kg: 0 
Class 1000 - 10000 kg: 0 
Claaa >10000 kg: 0 

Element: 1. 2 UITZETTEN HAATVOERING BINNENSPOUWBLADEN 

Omschrijving:: uitzetten maatvoering L en D binnenspouwbladen 
Type:: ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl&ll >10000 kg: 

Element: 1. 3 MONTEREN BEVESTIGINGSPONTEN BINNENSPOUWBLADEN 

Omschrijving:: monteren bevestigingapunten binnenspouwbladen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra. te : 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claas 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 1. 4 UITZETTEN VULPLAATJES BINNENSPOUWBLADEN 

Omschrijving:: uitz:etten vulplaatjes binnenspouwbladen 
Type:: ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Rata:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Cl a ss 5 - 100 kg: 
Cl a ss 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl aas >10000 kg: 

Element: 2 TRANSPORTEREN BINNENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: transporteren binnenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Ra te:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 
Cl a ss 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Cl a ss 1000 - 10000 
Cl aas >10000 

kg 
kg 
kg 
kg 
kq 

Element: 2.1 TRANSPORTEREN NAAR BOUWPLAATS 

Omschrijving:: transporteren naar bouwplaats 
Type:: ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Ra te:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 5 kq t 0 
C1ass 5 - 100 kg t 
C1ass 100 - 1000 kg t 
C1ass 1000 - 10000 kq f 
C1aso >10000 kg t 
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Safety Stats Report 
Paqe: 2 

Elel'l&nt: 2. 2 AANPIKKEN BINNENSPOUWBLAD 

Om.schrijvinq:: aanpikken binnenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureSta.t 

Specific Rate:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kq 
Claaa >10000 kq 

Element: 2. 2.1 VERPLAATSEN MATERIEEL 

Ollacbrijvinq~: verplaatsen materieel 
Type:: Forfait&irerailureStat 

Specific Ra.te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rata: 
Class < S 
Class 5 - 100 
Class 100 - 1000 
Class 1000 - 10000 
Clan >10000 

kg: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

Element: 2. 2. 2 VERWIJOEREN BESCHERMINGSMATE:RIAAL 

Omschrijvinq:: verwijderen bescherminqamateriaal 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Spe ei f ie Ra te: : 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 0 
Class 5 - 100 kg: 0 
Class 100 - 1000 kq: 0 
Class 1000 - 10000 kq: 0 
Claaa >10000 kq: 0 

Eleaent: 2. 2. 3 AANPIOEN BINNENSPOUWBLAD 

Oluchrljvinq:: aanpikken binnenspouwblad 
Type :: FortaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg: 
Cl as• 5 - 100 kg: 
Cl aas 100 - 1000 kg: 
Cl&S:J 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kg: 

Element: 3 POSITIONEREN BINNENSPOUWBLAD 

Omschrijvinq:: positioneren binnenspouwblad 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Rata:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate : 
Cl a ss kq 
Cl a ss 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kg 
Cl a ss 1000 - 10000 kg 
Claaa >10000 kg 

0 
0 
0 
0 
0 

Element: 3 .1 PREPAREN WERKPLEK 

Omschrijvinq:: prepareren werkplek, verwijderen betonresten 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
C1ass 5 kg: 
Class 5 - 100 kq: 
Cl a ss 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claae >10000 kq: 

Element:3.2 VERWIJDEREN VALBEVEILIGING 

Om.schrijvinq:: verwijderen valbeveiliginq 
Type:: ForfaitaireFailureSta.t 

Speeltic Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Claas 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Claaa >10000 kq: 

Element:3.3 MANOEUVREREN BINNENSPOUWBLAD 

Omschrijvinq:: manoeuvreren binnenspouwblad 
Type:: Forfaita.ireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra.te: 
Clasa < 5 kg: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Claaa >10000 kq: 

Ele11.ent: 3. 4 PLAATSEN BINNENSPOUWBLAD 

Omachrijvinq: : plaatsen binnenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rata:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class ltg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
C1ass 1000 - 10000 kq 
Cla.aa >10000 kq 
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Safety Stats Report 
Paqa: 3 

Element: 3. 5 TIJDELIJX FIXEREN BINNENS POtJWBI.AO 

Omschrijving:: tijdelijlt fixeren binnenspouwblad 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Rata:: 0~0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Claas 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

0 
0 
0 
0 
0 

Element: 3. 6 LOSKOPPELEN BINNENSPOUWBLAD 

Om.schri jving:: loskoppelen binnnespouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate : 
Clas.s < 5 kg : 0 
Claos 5 - 100 kg: 0 
Claos 100 - 1000 kq: 0 
Clo .. 1000 - 10000 kg: 0 
Claaa >10000 kq: 0 

Element: 3. 6.1 LOSKOPPELEN BINNENSPOUWBLAD 

Orft8chrijving:: loskoppelen binnenspouwblad 
Type :: Forfai taireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
For faitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg: 0 
Cl a ss 5 - 100 kg: 0 
Class 100 - 1000 kg : 0 
Cl a .ss 1000 - 10000 kq: 0 
Claaa >10000 kq: 0 

Element: 3. 6. 2 VERWIJOEREN Hl JSLUSSEN 

Oru:chrijving:: verwijderen hijslussen 
Type : : ForfaitaireFeil ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl as a < 5 kq 
Clasa 5 - 100 kq 
Clasa 100 - 1000 kq 
Claaa 1000 - 10000 kq 
Claas >10000 kq 

Element: ( DEFINITIEF FIXEREN BINNENSPOUWBLAD 

Dalschrijving:: Definitief fixeren, nastellen binnenspouvblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0' 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 0 • Class 5 - 100 kq : • Cl a ss 100 - 1000 kq: • Class 1000 - 10000 kq : • Claaa >10000 kq : • 
Element: 5 CONDITIONEREN WERKPLEK BINNENBLAD 

O.schrijvinq: : conc11tioneren werkplek binnenblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0~ 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Cla.. 5 - 100 kg 
Clou 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kq 
Claoe >10000 kq 

J. van oorsc hot (C) 2009 23-11- 2009 
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Safety Stats Report 
Pa;e: 1 

Project Fa.ilure Rata SUIIIIII.ary 

23-11-2009 

Failure Rate for this project is 
Specific Ra te: 0, 0000000 
Forfaitair Rate 
Class < 5 kg: 0, 0000000 
Class 5 - 100 kg: 0, 0000000 
Class 100 - 1000 kg: 0, 0000000 
Class 1000 - 10000 kg: 0, 0000000 
Class >10000 kg: 0, 0000000 

Eleraents in Project 

Element :MONTEREN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: monteren bui tenspouwbladen 
Type:: Forfai taireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kq 
C1ass 1000 - 10000 kg 
C1asa >10000 kg 

Element:l UITZETTEN MAATVOERING BUITENSPOUWBLADEN 

On.schrijvinq:: uitzetten maatvoering buitenspouwbladen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Cl a ss 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cl aas >10000 kg 

Jo van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 

Element: 1.1 KLIMMEN STEIGER 

Omschrijvinq:: klimmen steiqer 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 - 100 
Class 100 - 1000 
C1ass 1000 - 10000 
Cla.aa >10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
k;: 

Element: lo 2 AANVOEREN DIVERSE MATERIALEN 

On.schrijving:: aanvoeren diverse materialen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Claes 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cla11 >10000 kg 

Element: 1.2 o 1 AANPIKKEN WERKVOORRAAD 

Omschrijving:: aanpikken werkvoorraad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 

100 
1000 

10000 
>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Class 

Element: lo 2 o 2 TRANSPORTEREN NAAR WERKPLEK 

Omschrijving:: transporteren naar werkplek 
Type:: Forfai taireFailureStat 

Specific Ra. te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Cla.se 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Clasa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: lo 2 o 3 AFPIKKEN WERKVOORRAAD 

On.schrijving:: afpikken werkvoorraad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl a ss >10000 kg: 

Element: lo2. 4 VERWIJDEREN BESCHERMINGSMATERIAAL 

Omschrijving:: verwijderen beschermingamateriaal 
Type:: Forfa.itaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl a ss 

5 kg 
100 kg 

1000 kg 
10000 kg 

>10000 k; 



Safety Stats Report 
Pap: 2 

Element: 1. 3 UITZETTEN BEVESTIGINGSPONTEN BUITENSPOUWBLAD 

Om.achrijvinq:: uitzetten bevestiqinqspunten buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl a ss < 5 kq: 
Cl aas 5 - 100 kq: 
Cl aas 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Claaa >10000 kq: 

Element: 1. 4 MONTEREN BEVESTIGINGSPUNTEN BUITENSPOUWBLAD 

Ollschrijvinq:: monteren beveltiqinqapunten buitenspouwblad 
Type:: Forfai taireFail ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Clasa 5 kq: 
Cla.ss 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Cl a ss 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Element:LS MONTEREN STELKOZIJN 

Oraschrijvinq:: monteren stelkozijn 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

Element: 1. 6 DICHTBRANDEN NADEN PREFAB EN KOZIJN 

Ollachrijvinq:: liichtbranclen naden prefab en kozijn 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Class 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kq: 
kq: 
kq: 
kq: 
kq: 

Element: 1. 7 AANBRENGEN ISOLATIE 

Omschrijving:: aa.nbrenqen isolatie 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class 5 kq: 
Claas 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

Element :2 TRANSPORTEREN BUITENSPOUWBLAD 

Ollschrijvinl)':: transporteren buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
Claas < 5 k9 
Class 5 - 100 kiJ 
C1aas 100 - 1000 kq 
C1au 1000 - 10000 kq 
C1a88 >10000 kq 

Element: 2.1 TRANSPORTEREN NAAit BOUWPLAATS 

Omschrijving:: transporteren naar bouwplaats 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra. te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss 5 kg: 
Clasa 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Clasa >10000 kq: 

Element: 2. 2 AANPIKKEN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijvinq:: aanpikken buitenspouwblad 
Type:: Forfaita.ireFailureStat 

Specific Ra te:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Claas < 5 kq 
Claas 5 - 100 kq 
Cl aas 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kq 
Claaa >10000 kq 

Eler~~.ent: 2. 2.1 VERPLAATSEN MATERIEEL 

Oftl.schrijvinq:: verplaatsen materieel 
Type:: Forfai talreFailureStat 

Specific Rate:: o, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kq 
Class 5 - 100 kq 
Class 100 - 1000 kq 
Cla.ss 1000 - 10000 kq 
Cl aal >10000 kq 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 



Safety Stats Report 
P&9•• 3 

Element: 2 o 2 o 2 VERWIJDEREN BESCHERMINGSMATERIAAL 

Omschrijving:: verwijderen bescherm.ingsmateriaal 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < kg: • 0 
Class 5 - 100 kg: • Class 100 - 1000 kg: • Class 1000 - 10000 kg: • Cl aas >10000 kg: ' Element: 2 o 2 o 3 AANPIKKEN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: aanpikken bui tenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
C1ass 1000 - 10000 kg: 
C1aos >10000 k9: 

Element: 2 o 3 TRANSPORTEREN NAAR MONTAGEPLEK 

Omschrijving:: transporteren naar montageplek 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 k9: 
Class >10000 kg: 

Element: 3 POSITIONEREN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: positioneren buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Cl a ss 

5 kg 
100 kg 

1000 kg 
10000 kg 

>10000 k9 

Element:3ol PREPAREREN WERKPLEK 

Omschrijving:: prepareren werkplek 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < kg: 
C1aos 5 - 100 kg: 
C1ass 100 - 1000 kg: 
C1ass 1000 - 10000 kg: 
Class >10000 kg: 

Element: 3 o 2 MANOEUVREREN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: manoeuvreren buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl aas < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Cl aas >10000 kg: 

Element: 3o 3 PLAATSEN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: plaatsen buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claee >10000 k9: 

Element: 3o 4 LOSKOPPELEN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: loskoppelen buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cla.ss < 5 
Cl a ss 5 - 100 
Cl a ss 100 - 1000 
Cl a ss 1000 - 10000 
Cl aas >10000 

kg 
kg 
kg 
kg 
k9 

Element: 3 o 4 ol LOSKOPPELEN BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: loskoppelen buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Class 

5 k9 
100 kg 

1000 k9 
10000 kg 

>10000 k9 

Jo van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 



Safety State: Report 
Paqe: 4 

Element:3.4.2 VERWIJDEREN HIJSLUSSEN 

Omschrijving:: verwijderen hijslussen 
Type:: Forfaita.ireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
C1a88 5 kq 0 f 
C1a88 5 - 100 kq 0 f 
C1uo 100 - 1000 kg t 
C1a88 1000 - 10000 kg f 
C1aoo >10000 kq f 

Element: 4 DEFINITIEF FIXEREN BUITENSPOUWBLAD 

QII.Schrijvinq :: definitief fixeren buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
C1ass 100 - 1000 kq 
C1ass 1000 - 10000 kq 
C1aoa >10000 kq 

Element : 4.1 NASTELLEN BEVESTIGINGSPlJNTEN 

Omschrijving:: nastellen bevestiCJingspunten 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kq: 

Element: 4. 2 FIXEREN BUITENSPOUWBLAD 

0Dischr1jv1ng:: fiaeren bui tenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Claas 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kq: 

Element: 5 CONDITIONEREN WERJ<PLEK BUITENSPOUWBLAD 

Omschrijving:: conditioneren vert.plek buitenspouwblad 
Type:: Fort'aitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg 
Cl a ss 5 - 100 kq 
Cl aas 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kq 
Cl a sa >10000 kq 

Element: 6 AFMONTEREN 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

Element: 5.1 DEMONTEREN KLIMCONSTRUCTIE VERDIEPING MIN l BUITENSPOUWBLAD 

On.schrijving:: demonteren klimconstructie verdieping rain 1 buitenspouwblad 
Type:: Forfaitairerail ureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Cl a ss 1000 - 10000 kg: 
Cla11 >10000 kq: 

Element: 5. 2 VERPLAATSEN KLIMCONSTRUCTIE BUITENSPOUWBLAD 

ODischrijving:: verplaatsen Uiaconstructie buitenspouwblad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forf&itair Rate: 
Class < 5 kq: 
Class 5 - 100 kq: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kq: 
Cl aas >10000 kq: 

GEVEL 

Omschrijving:: afmonteren gevel 
Type:: Fort'aite.irerailureStat 

Specit'ic Rate:: 0,0000000 
Fort'ai ta.ir Re. te: 
Class < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kq 
Class 1000 - 10000 kg 
Cla.. >10000 kg 

Element: 6.1 AANVOEREN GEVELKOZIJNEN 

O.tchrijvinCJ:: aanvo•r•n CJevelkozi jnen 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kq 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Class 1000 - 10000 kg 
Cl as a >10000 kq 
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Safety Stats Report 
Paqe: 5 

J. van Oorschot (C) 2009 23-11-2009 

Element: 6 .1.1 AANPIKKEN WERKVOORRAAD 

Ornschrijvinq:: aanpikken werkvoorraad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Class 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

Element: 6 .1. 2 TRANSPORTEREN NAAR WERXPLEK 

Omschrijving:: transporteren naar werkplek 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra. te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Cla.ss 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kg: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kg: 

Element: 6. 1. 3 AFPIKKEN WERXVOORRAAD 

Omschrijvinq:: afpikken werkvoorraad 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Ra te: 
Class 
Class 5 -
Class 100 -
Class 1000 -
Claaa 

5 
100 

1000 
10000 

>10000 

kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kq: 

Element: 6 .1. 4 VERWIJDEREN BESCHERMINGSMATERIAAL 

Omschrijving:: verwijderen bescherm.ingsma.teriaal 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Ra te: 
Cl a ss < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Clasa >10000 kq: 

Element: 6.2 MONTAGE GEVELKOZIJNEN MIN 1 

Omschrijving:: montage gevelkozijnen in klimsparingen verdieping minus 1 
Type:: ForfaitaireFailureStat 

Specific Ra te:: 0, 0000000 
Forfaitair Rate: 
Class < 5 kg: 
Class 5 - 100 kg: 
Class 100 - 1000 kq: 
Class 1000 - 10000 kg: 
Claaa >10000 kq: 

Element: 6. 3 MONTAGE GEVELKOZIJNEN 

Cimachrij vin;:: montage gevelkozijnen verdieping 
Type:: FortaitaireFailureStat 

Specific Rate:: 0,0000000 
Forfaitair Rate: 
Cl a ss < 5 kg 
Class 5 - 100 kg 
Class 100 - 1000 kg 
Cl aas 1000 - 10000 kg 
Claaa >10000 kg 
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In deze tutoriel wordt het risicoonolysmodel schreven. Uitgongspunt is het 

stroomschema in figuur 1 .1 . In het stroomschema zijn zeven stoppen weergege

ven. Voor elke stop worden de uit te voeren "olysehondelingen beschreven aan 

de hond van de invoer van casus De Kroon. 

Het risicoanalysemodelmodel kent zeven stappen: 

Samenstellen van het projectteam. Het projectteam heeft als doelstell ing het 

identificeren van de risiccJs voor derden tijdens het ontwerpproces; 

Uitvoeren van een eerste globale toets van het hoogbouwproject waarbij de 

eis geldt dat het bouwterrein geheel binnen de beschikbare terreinopperv

lakte moet vallen . De toets identificeert, indien aanwezig, het probleemgebied 

waar het bouwterrein het beschikbare terreinoppervlak overschrijdt. In het 

probleemgebied lopen derden risico's, waarbij de risico's moeten vallen bin

nen de maatschappelijke ."t_oacceptatienorm . Indien het bouwterrein valt 

binnen de beschikbare terreinoppervlakte eindigt hier de risicoanalyse; 

3. Beschrijven van het hoogb~roductieproces; 

4. Inventariseren van de risicohandelingen en risico-elementen; 

5. Vaststellen van de faalkans (kansdeel pfJ op basis van de risicohandel ingen 

en risico-elementen. De faa lkans wordt bepaald door het valgevaar van el

ementen; 

Inschatten van het aantal derden aanwezig in het probleemgebied en het 

vaststellen van de kans op overlijden (kansdeel PdJ ten gevolgen van vallende 

elementen in het ~leemgebied; 

7. Uitvoeren van een tweede specifieke toets van het hoogbouwproject, waar

bij de risico's voor derden ten gevolge van het hoogbouwproductieproces 

moeten voldoen aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm P( x Pdi < 
10·6 voor het probleemgebied. Indien het ontwerp volt binnen de norm kan 

de bouwvergunning worden aangevraagd. In het geval dot het ontwerp niet 

voldoet kunnen er beheersmaatregelen worden opgenomen in het bouwveil

igheidsplan of kon worden overwogen om het ontwerp te herzien. 

Ter ondersteuning van het risicoanalysemodel zijn diverse hulpmiddelen ontwik

keld. 

Het risicoanalysemodel maakt het mogelijk om met een brongerichte aanpak de 

risico's voor derden in het ontwerpproces te identificeren en te reduceren. Het 

risicoanalysemodel biedt daarmee een solide basis voor de beheersmaatregelen 

in het bo'f'Neiligheidsplan. 

lA. W.H. van Oorschot [DATUM] 
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Coördinalen (x,y,z): 
• beschikbaar terrein 

· gebouwmassa 

Ontwerp draag· 
canstructie, gew~l· & 

dakconstructie 

Aanpassen van het 
ontwerp 
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binnenstedelijke 
hoogbouw 

STAP 1 : Samenstellen 
projectteam risicoanalyse 

NEE 

proces 

STAP 4: Inventariseren 
risicohandelingen en • 

elementen 

STAP 5: Bepalen faalkans 
Pfi 

STAP 6: Bepalen kans op 
ongeval Pdi 

JA 

Evaluatie risico's 
voor derden 

blnnenstedelllke 
hoogbouw 

Schetsontwerpfase 

Voorlopig ontwerp· I 
Definitief ontwerpfase 

Figuur 1.1 : Stroomschema van het rlsicoanalysemodel. De rechthoeken geven een adlvltelt aan, de paral
lellogrammen geven de beschikbare informatie weer en de ruiten staan voor uit te voeren toetsen. In de 
beginsituatie wordt op basis van het programma van eisen het rlsicoonalysemodel geïntroduceerd. In de 
eindsituatie zijn de risico's voor derden (aan het einde van de ontwerpfase) geanalyseerd. 
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STAP 1: Samenstellen proiecHeam risicoanalyse 

Voor het uitvoeren van een studie naar de risico's voor derden van een 

binnenstedelijk hoogbouwproject met behulp van het risicoanalysemodel 

wordt een projectteam samengesteld. De samenstelling van het project

team is afhankelijk van de deskundigheid van de potentiële deelnemers 

en wordt bepaald door de complexiteit van het project. De complexiteit 

van het project is af te leiden uit het programma van eisen. De doelstelling 

van de risicoanalyse is het zodanig kwal ificeren en kwantificeren van de 

risico's voor derden dat in de ontwerpfasen de risico's brongericht kunnen 

worden aangepakt. Daarvoor is het noodzakelijk om vast te stellen wat de 

bereidheid is van de actoren om (de uitkomst van) het risicoanalysemo

del te accepteren. De bereidheid is afhankelijk van het beeld, belang en 

verwachting van de actoren bij het hoogbouwproject. Wanneer het beeld, 

belang en verwachting verschillen tussen de actoren is de acceptatie van 

het risicoanalysemodel laag. 

2 7 november 2009 
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STAP 1: Samenstellen projectteam risicoanalyse 

Het doel van het auditformulier [Van Staveren, 2009] is het op gestructu

reerde wijze in kaart brengen van de bereidvaardigheid van actoren om 

risicomanagement te implementeren. Op dezelfde gestructureerde wijze 

kan de bereidvaardigheid van een gehele organisatie om risicomanage

ment te implementeren in kaart worden gebracht. 

Met een vijfpunten schaal kan worden beoordeeld in welke mate de voor

waarden aan het risicoanalysemodel (tabel 1) en de organisatie (tabel 2) 

wordt voldaan .. De laagste klasse 0-20% drukt uit dat de voorwaarde niet 

aanwezig is. De hoogste klasse 80-100% geeft aan dat de voorwaarde in 

grote mate aanwezig is. 

Alle type actoren kunnen het formulier invullen. De actoren die het audit

formulier invullen mogen vanuit het oogpunt van de betrouwbaarheid van 

de audit alleen de punten invullen waarvan zij in staat zijn deze in te vul

len. Wanneer er onvoldoende draagvlak is eindigd hier de risicoanalsye. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten 
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STAP 1: Samenstellen 
projectteam risicoanalyse 

STAP 2: Volt 
bouwterrein binnen beschikbare 

terreinoppervlokte? 

STAP 3: Beschrijven van 
hoogbouwproductie

proces 

J.A. W.H. van Oorschot 

Zoom: 

STAP 2: Uitvoeren globale toets hoogbouwproiect. 

Het massaontwerp wordt geanalyseerd op de risico's voor derden op ba

sis van de bouwveiligheidszone, objectgeometrie en het hijsgebied. Op 

basis van de analyse kan een probleemgebied worden vastgesteld waarin 

derden risico's lopen. 

27 november 2009 
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STAP 2: Uitvoeren globale toets hoogbouwproiect. 

Voor het analyseren van het probleemgebied moet gebruik worden ge

maakt van een speciaal ontwikkeld hulpmiddel. Het hulpmiddel genereert 

een 'script', met daarin opgenomen het probleemgebied waarin derden 

risicos's lopen. Het hulpmiddel vergelijkt doorvoor het beschikbare ter

reinoppervlok met het bouwterrein. Deze vergelijking wordt gemaakt door 

in het hulpmiddel de x-, y- en z-coördinoten in te voeren binnen één os

senstelsel. De volgende coördinaten moeten worden ingevoerd: 

• De gebouwgeometrie in x- en y-coördinoten (eventueel vermeerderd 

met de coördinaten van het hijsgebied}; 

• De hoogte van het gebouw (z-coördinoot}; 

• Het beschikbare terreinoppervlok in x- en y-coördinoten. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten 
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STAP 2: Uitvoeren globale toets hoogbouwproiect. 

AutoCAO geneert vervolgens met het script een afbeelding waarin het 

probleemgebied is aangegeven waarin derden risico's lopen. 

27 november 2009 
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STAP 3: Beschrijven van het hoogbouwproductieproces 

Op basis van de opzet van de hoofddraagconstructie en de gevel- en 

dakconstructie van de hoogbouw wordt het hoogbouwproductieproces 

beschreven met behulp van SADT. De gedetailleerdheid van de simulatie 

van het hoogbouwproductieproces wordt bepaald door: 

• De fase in het ontwerpproces; 

• De ernst van de risico's; 

• Het niveau van de handeling van een vakdiscipline. Zo behoort de 

handeling 'stellen kozijn' tot de vakdiscipline timmerman en wordt dan 

ook als zodanig gesimuleerd. De handeling' schroefmachine pakken' 

behoort niet tot een vakdiscipline en wordt dan ook niet in de simula

tie weergegeven; 

• De mogelijkheid om gebouwelementen (bouwmaterialen en bouwma

terieel) te identificeren in het productieproces welke ten gevolge van 

handelingen in het productieproces ten val kunnen komen. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en vitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten 
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STAP 4: Inventariseren risicohandelingen en -elementen 

Op basis van de procesbeschrijving in SADT kan voor elke activiteit uit het 

proces worden geïnventariseerd of er risico's voor derden aan verbonden 

zijn. De risico-inventarisatie heeft betrekking op ongevallen ten gevolge 

van een activiteit i, waarbij elementen ten val komen en terecht kunnen 

komen in een gebied waar zich derden bevinden. 

10 J.A. W.H. van Oorschot 2 7 november 2009 
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STAP 4: Inventariseren risicohandelingen en -elementen 

Voor het analyseren van de risicohandel ingen en risico-elementen is het 

voorlopig of het defintief ontwerp van de hoogbouw benodigd. 

Met het risicoanalysemodel is het mogelijk om alternatieve bouwmethoden 

(en dus alternatieve handelingen en elementen) te vergelijken . Zo kan er 

bijvoorbeeld een droge en een natte bouwmethode worden vergeleken. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten 
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STAP 4: Inventariseren risicohandelingen en -elementen 

Van de risico-elementen moet worden vastgesteld in wat voor aantallen 

deze in het hoogbouwproductieproces aanwezig zijn en in welke gewichts

klasse de risico-elementen vallen. 

2 7 november 2009 
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In STAP 4 zijn de activiteiten vostgesteld welke het risico voor derden bepa

len. De risico's voor derden worden in STAP 5 gekwantificeerd. Hierbij geldt 

dot de 'overige' handelingen als veilig worden beschouwd en het kwantita

tieve risico van deze handelingen gelijk is aan '0'. 

Voor de kwantitatieve analyse van de risico's voor derden betreffende het 

valgevaar van elementen moet gebruik worden gemaakt van een hiervoor 

ontwikkeld hulpmiddel. Het hulpmiddel genereert een kwantitatieve kans op 

een ongeval ten gevolge van een risicoactiviteit i. De kwantitatieve fooikans 

Pf; kon op forfaitaire en op specifieke wijze worden bepaald. 

De forfaitaire fooikans is bepaald op basis van het aantal handelingen per 

risicoelement waarbij niet inhoudelijk wordt gekeken naar de activiteit waor

uit de handeling bestaat. De specifieke faalkans wordt bepaald op basis 

van het aantol handelingen per risicoelement, waarbi j de handeling wel 

inhoudelijk wordt beoordeeld. 
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un....,,.IIY orrochi\Oiao 

STAP 4 : Inventariseren 
risicohandelingen en -

elementen 

STAP 5: Bepalen faalkans 
Pfi 

l 

STAP 6: Bepalen kans op 
ongeval Pdi 
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14 

STAP 4 : Inventariseren 
risicohandelingen en -

elementen 

STAP 5: Bepalen faalkans 
Pfi 

STAP 6: Bepalen kans op 
ongeval Pdi 

J.A. WH. van Oorschot 

,,_ ............. . ,.., ............. . ,.,... ........ . 
, ........... . Pfi • 

STAP 5: Bepalen van de faalkans Pl1 

Intelligentie achter het hulpmiddel in STAP 5 : 

TU J = Unlwniltotlt 

I e UnM!rsltyoiTKhn.._ 

(1-P1,(x (1-P,.J x (1-P,r)x (1 -P,.! x (1-P,rl 
•II'DIV/01 

J1-"----.l 
ii'ON/01 

Voor het bepalen van de forfaitaire faalkans pf; wordt de volgende formule 

gebruikt: pf;(X)=Som {P(XI G;)"'P(G;)}. 

Met: 

X= 
G. = 

I 

de gebeurtenis vallen van elementen; 

de verschillende gewichtsklassen. 

De bovengenoemde formule staat bekend als de 'totale kansregel' die een 

totale kans berekent op basis van conditionele konsen per klasse [Montgo

mery & Runger, 2004]. 
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':. ft. Edt ........ 0oo.Jnert Tools ~ .... 

, _. ........ .,..., .... ~- , .. ....... 

Gebeurtenissenboom [chronologleche WHrgave van de risicohandelingen In het productieproces) 

3 4 5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 

-riet 
-riet . ' (0.995) 

weM _ (0.995) 
-ott (0.99) 

-riet ., (0.99) 
-tel (0.99) 
(0.99) 

-

5.3 

weM -
• (0.995) 

5.4 

~ 
(0.95) 

faah 
(0.05) 

6 

weM 
(0.995) -

7 

weolr:t 
(0.95) 

bolt 
(0.05) 

-kans 8 .412-EOI 

-!tont 4.472-E02 

----~tont 4.490-EOJ 

--------Kana 4.731-E02 

I 
!301 
(0.005) ---------- - .. i<an• 4.760E.03 

I• h 
(0.005) ---------------kana4.780E.03 

IFaah 
fclcll 
(0.005) -------------------kano 4.800E-03 

(0.0 1) ------------------- ---• kont 9.700E-03 
Faalt 
(0.01) ------------------- -------kON 9.800E-03 

(0.01) ---------- --------------------+kana9.900E-03 
fa<Jit 
(0.01) ----- ----------------------------kana 1.000E-02 

• 4210llx29,7Cifl • 

' . 1 of! 0 

STAP 5: Bepalen van de faalkans Pf
1 

Intelligentie achter het hulpmiddel in STAP 5: 

Voor het bepalen van de specifieke faalkans pf; wordt de gebeurtenis

senboom gebruikt. Door de kansen per risicohandeling volgens de struc

tuur van de gebeurtenissenboom met elkaar te vermenigvuldigen wordt de 

specifieke faalkans pf; uitgerekend. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojaden 

STAP 4 : Inventariseren 
risicohandelingen en -

elementen 

STAP 5: Bepalen faalkans 
Pfi 

STAP 6 : Bepalen kans op 
ongeval Pdi 
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Verkeerssituatie in probleemgebied 
· h 1:1 b ~ B orgeyel •._\msc rqvmq: pre· · eemg.;. ,.,... vo 

Verleers1tu<Jiie m Pr-:. bleem~l"'bie<~ 

Le>nqte I Bre-.;odt<? I .A.antal 

11 
lengt<o-lengte n1strool: 
Breedt=breedte rijstrode 
Aantal-aantal rijotrolcon 

Auto/m 1 

11 

Auto{m 1-tabel autodichtheid 
Vo.t.igon-autc/m1 x lengt.. rijllroolc 
Porw/vo.t= 1 ,3 

htt j 

Ir tte>t! I [ I 
Jt l krr 

1 1 

I = q /( x 1000) (autc,m'l 

r I 

1 

1 

1 

Pr·:·bltt-mqel:.,ed 

A I Ló?ngtE-

11 1 
A-lengle x breedte x aantal n1strolcen (m~ 
longte= lengte x aanlal 

Bebouwing in probleemgebied 

A,lp .. -0,3 (m~ 
A•p.ox A/p«~(m~ 

STAP 5: Bepalen faalkans 
Pfi 

STAP 6: Bepalen kans op 
ongeval Pdi 

STAP 7: 
Voldoet ontwerp aan eis: 

pfi x Pdi < 1 0·6 

JA W.H. van Oorschot 

STAP 6: Bepalen kans op ongeval Pd1 

In STAP 6 wordt de kans op overlijden na een ongeval kwantitatief vastge

steld. Deze kans is afhankelijk van het worden geraakt door een vallend 

element tijdens het hoogbouwproductieproces. De kans om te worden 

geraakt door een vallend element is afhankeli jk van de verkeerssituatie in 

het probleemgebied en/of het aantal personen aanwezig in een gebouw 

in het probleemgebied. 
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EIS: pfi x Pdi < 0,000001 
forfaitair 0 x 0 
specifiek 0 x 0 

STAP 7: Toets ontwerp aan maatschappelijke 
risicoacceptatienorm pf1 x Pd1 < 1 ()=i 

De laatste stap bestaat uit het uitvoeren van de toets van het ontwerp aan 

de maatschappelijke risicoacceptatienorm aan de hand van de formule Pf; 

x Pd; < 1 0·6. De toets kan worden uitgevoerd met de forfaitair bepaa lde 

faalkans Pfi en de specifiek bepaald faalkans Pfi. Aan de hand van de 

toets wordt geanalyseerd of: 

• Het ontwerp voldoet, derden lopen geen risico's; 

• Het ontwerp voldoet mits er beheersmaatregelen worden 

genomen. De beheersmaatregelen worden opgenomen in het 

bouwveiligheidsplan; 

• Het ontwerp voldoet niet en aanpassen van het ontwerp is 

noodzakelijk. Aanpassingen hebben betrekking op de opzet 

van de gebouwgeometrie, de hoogbouwproductiemethode en 

de plaats van elementen in het ontwerp. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten 

0 <of> 
0 <of> 

TU / =:;;universiteit 

I e Unlwrslty oiTothnoloiY 

0,000001 
0,000001 

STAP 6: Bepalen kans op 
ongeval Pdi 

STAP 7: 
Voldoet ontwerp aan eis: 

Pfi x Pdi < 1 Q-6 

Evaluatie risico's 
voor derden 

binnenstedelijke 
hoogbouw 
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