
Veel gestelde vragen  

 

Waarom is Heijmans Project ID Bouwplaatsregistratie ingevoerd? 

Project ID is ingevoerd omdat Heijmans wil voldoen aan de wet- en regelgeving. Naast veilig en 

eerlijk, willen wij ook eenvoudig werken. Project ID heeft als bijkomend voordeel dat je jezelf maar 

éénmalig hoeft te registreren in ons softwaresysteem ProjectBox. Doordat je in het 

bouwplaatsregistratiesysteem van Heijmans staat kan deze data gebruikt worden wanneer je op een 

ander Heijmans project gaat werken. 

 

Wat zijn de voordelen van Project ID? 

- Aangemelde personen krijgen één persoonlijke pas, waarmee ze álle Heijmans bouwplaatsen 

waarvoor ze zijn uitgenodigd kunnen betreden. Gegevens die zijn ingevoerd voor één 

project, kunnen dus ook gebuikt worden op een volgend Heijmans project; 

- Alléén strikt noodzakelijke gegevens worden in het systeem gebruikt; 

- Op álle Heijmans bouwplaatsen wordt op dezelfde, efficiënte manier met 

bouwplaatsregistratie gewerkt;  

- Zo voldoen we aan de wet- en regelgeving en werken we met zijn allen eenvoudig, eerlijk en 

veilig met bedrijfs- en persoonsgegevens. 

 

Heb ik met Project ID bouwplaatsregistratie automatisch toegang tot alle Heijmans werken? 

Je krijgt met jouw persoonlijke pas toegang tot alle werken waar je voor bent uitgenodigd. Omdat 

het systeem de data opslaat, hoef je je gegevens maar één keer in te voeren. Als je voor een nieuw 

werk wordt uitgenodigd, ontvang je hiervan een mail en moet je je gegevens nog controleren en 

eventuele wijzigingen doorvoeren en bevestigen. Daarna ben je aan het werk gekoppeld.  

 

Waarom komt mijn foto op de pas te staan? 

Iedere pas wordt voorzien van een (pas)foto. Dit om direct bij het tonen van de pas te kunnen zien of 

de persoon die de pas bezit overeenkomt met de persoon op de foto. Dit maakt identificatie 

eenvoudiger en sneller voor zowel de bouwplaatsmedewerker als de portier of uitvoerder. 

 

Kan ik een dagpas krijgen als ik de bouwplaats op wil en mijn Heijmans pas nog niet heb? 

Ja, dit is mogelijk. Meld je hiervoor bij de portier. 

 

Kan ik een dagpas krijgen als ik mijn Heijmans pas vergeten ben? 

Ja, dat is mogelijk. Meld je hiervoor bij de portier. 

 

Waarom moet ik mijn VOG opgeven? 

Dit kan een eis zijn vanuit een specifieke opdrachtgever. Zonder VOG mogen sommige bouwplaatsen 

niet worden betreden. 

 

Waarom moet mijn identiteitsbewijs gecheckt worden? 

Wanneer een medewerker voor het eerst arriveert op een project is het van belang dat er een ID 

controle wordt uitgevoerd om te checken of de persoon die zich bij de portier meldt overeenkomt 

met de gegevens die in het bouwplaatsregistratiesysteem staan. Let wel, dit geldt alleen voor 



externe medewerkers. Heijmans medewerkers staan als bij ons geregistreerd en hoeven alleen hun 

Project ID pas te laten zien. 

 

Waarom krijg ik een project specifieke toelichting? 

Voor de verschillende Heijmans projecten kunnen verschillende project specifieke eisen gelden. De 

bouwplaatsmedewerker moet dit weten en begrijpen wat de eisen inhouden. Daarnaast is het van 

belang dat de portier ziet of de bouwplaatsmedewerker de project specifieke eisen heeft 

meegekregen. 

 

Ik heb wel een VCA, maar dit is een buitenlandse VCA. Mag dit? 

Zolang dit een Belgische- of Duitse (SCC Dok17/18) VCA is, is dit geen probleem. VCA’s uit andere 

landen zijn niet geldig. Bij de registratie van de bouwplaatsmederwerker kan worden aangegeven dat 

deze een buitenlandse VCA bezit. Dit moet nog wel door de portier worden gecontroleerd. 

Neem bij twijfel contact op met de supportorganisatie. 

 

Mijn VCA is verlopen, wat nu? 

Als de VCA dreigt te verlopen krijg je hier geen melding van. Pas als de je je registreert op een nieuw 

project zal de status gecheckt worden. Is de VCA verlopen, dan wordt je hier op dat moment van op 

de hoogte gebracht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een nieuwe  VCA. Deze kan 

gemakkelijk worden toegevoegd aan je  account. Als de VCA tijdens een lopend project verloopt, dan 

zal de toegang tot de bouwplaats worden geweigerd.  

 

Mijn GPI is verlopen, wat nu? 

Als de GPI dreigt te verlopen krijg je hier geen melding van. Pas als je je registreert op een nieuw 

project zal de status gecheckt worden. Is de GPI verlopen, dan wordt je hier op dat moment van op 

de hoogte gebracht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een nieuwe GPI. Deze kan 

gemakkelijk worden toegevoegd aan je account. Als de GPI tijdens een lopend project verloopt, dan 

is dit geen reden om de toegang te weigeren. Je krijgt dan een gele kaart en dient binnen 30 dagen 

een nieuwe GPI te hebben. 

 

Moeten medewerkers van buiten de EER aanvullende papieren laten zien? 

Ja, dit is verplicht (TWV en verblijfsvergunning). 

 

Moeten medewerkers van Heijmans zich ook melden bij de portier als ze voor het eerst op een 

project aanwezig zijn? 

Medewerkers van Heijmans moeten zich ook melden bij de portier. Zij hoeven echter alleen een 

toegangspas van Project ID te laten zien en volgen eventueel project specifieke instructies. Externen 

moeten zich aanvullend identificeren met een paspoort of ID-bewijs. 

 

Hoe gaan wij om met leveranciers/transporteurs? 

 Leveranciers die aan de poort leveren worden niet geregistreerd in Project ID. 

 Leveranciers die goederen op de bouwplaats afleveren zonder werkzaamheden te verrichten 

worden op een dagpas zonder arbeid geregistreerd met persoonsgegevens en de naam van 

het bedrijf waarvoor zij de goederen afleveren. Zij dienen ook in bezit te zijn van een geldige 

GPI. 



 Leveranciers die goederen op de bouwplaats afleveren en daarbij werkzaamheden verrichten 

kunnen door middel van de onderaannemer uitgenodigd worden en de registratie van 

Project ID doorlopen. Daarnaast kunnen ze een dagpas met arbeid krijgen. Dit is afhankelijk 

van hoe vaak deze leverancier op de bouwplaats terugkeert.  

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten/kwijt. Waar kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen? 

Voor het resetten van het wachtwoord kan je contact opnemen met de supportorganisatie via 088 

433 50 55 of projectIDsupport@heijmans.nl. 

 

Bij wie kan ik mij melden met vragen over Project ID? 

Voor vragen omtrent de Heijmans pas, bouwplaatsregistratie of gebruik van de software kan je 

contact opnemen met onze supportorganisatie. 

M: projectIDsupport@heijmans.nl 

T: 088 433 50 55 
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