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Toolbox: Generieke Poortinstructie (GPI). 

Datum: 1
ste

 kwartaal 2021 

 

Waarom de Generieke Poortinstructie?  

De Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ heeft eind 2017 het initiatief voor de Generieke 

Poortinstructie (GPI) gestart. De GPI richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig 

gedrag op de bouwplaatsen. Het doel is het bereiken van een hoger veiligheidsbewustzijnsniveau en 

meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen verwacht wordt als het gaat om veiligheid op 

een bouwplaats.  

 

Hoe doe je de GPI? 

De GPI is een online module waarin een aantal animatiefilms op diverse gebieden van veiligheid 

worden getoond. Er zijn drie verschillende modules gemaakt, namelijk Infra, B&U en Installatie. Bij 

Biemond en Zonen doet iedereen de module Infra. Bij de animatiefilms worden 10 vragen gesteld, 

wanneer je minimaal 8 vragen goed hebt beantwoord dan ben je geslaagd voor de toets. Het volgen 

van de GPI inclusief het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer een half uur in beslag. 

Iedereen bij Biemond en Zonen heeft de toets gemaakt en is geslaagd. Alle nieuwe medewerkers die 

de toets nog niet hebben gemaakt krijgen kort na hun indiensttreding een uitnodiging per email. 

 

 

Hoe lang is de gevolgde instructie geldig? 

De gevolgde generieke poortinstructie is geldig voor de duur van één jaar. Na dat jaar moet opnieuw 

de generieke poortinstructie worden gevolgd. Het bijbehorende examen moet dan ook weer met 

succes worden afgerond. 

 

Hoe kan ik gecontroleerd worden op de projecten? 

De uitvoerder (van onze opdrachtgevers) is de persoon op de projecten die controleert of de 

medewerkers beschikking hebben over een geldig GPI certificaat. De medewerker kan aantonen 

middels zijn certificaat dat hij het GPI examen met succes heeft afgerond. Mocht het certificaat niet 

aantoonbaar zijn op het werk dan kan de uitvoerder deze alsnog via internet verifieren. Via de link 

hhtps://gpi.explainsafe.nl/exam-register/search kan op basis van achternaam en geboortedatum 

gecontroleerd worden of de desbetreffende de beschikking heeft over een geldig certificaat. 

 

 

  

 



 

Betekent de GPI nu dat ik geen specifieke projectinstructie hoef te volgen? 

Nee, de specifieke projectinstructie blijft nog steeds van kracht. De GPI behandelt algemene 

onderwerpen en gaat niet in op de specifieke risico’s die ieder project met zich meebrengt. De 

specifieke projectinstructie zal door de uitvoerder voor iedere medewerker en bezoeker verzorgd 

worden. Dit is tevens het moment waarop de uitvoerder zal controleren of de medewerker over de 

vereiste certificaten beschikt. 

 

Voor wie en waar is de Generieke Poortinstructie verplicht? 

In de volgende tabel staat weergegeven wanneer iemand verplicht is tot het volgende van de GPI. Er 

zijn drie varianten mogelijk: 

 De verplichting dat iemand de GPI-infra met succes heeft afgerond; 

 De verplichting dat iemand de GPI-infra film heeft bekeken; 

 Geen verplichtingen. 

 

 

 

 

 

 


