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Editie #1 - Samen bewust veilig bouwen

Veilig bouwen: 
eerst denken, 
en dan doen!
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Persoonlijk en permanent engagement van het 
management is onmisbaar.

“Het is voor iedereen evident dat men 
veilig moet kunnen werken. Het zou dus 
ook de realiteit moeten zijn voor de bijna 
300.000 mensen die iedere dag op weg 
naar en op bouwplaatsen aan de slag zijn. 
Andere Europese landen tonen ons de weg. 
Hun veiligheidsprestaties bewijzen dat de 
Belgische bouw wel degelijk kan veranderen 
in een ongevalvrije bedrijfstak. 

We moeten dan ook de lat hoger leg-
gen en de ambitie hebben om het aantal  
arbeidsongevallen in de bouw drastisch 
te verminderen.

Naar een bedrijfscultuur 
gericht op veiligheid

Onze houding moet veranderen. 

In dit eerste Safety My Priority-magazine 
leggen we niet alleen uit waarom we dit 
samen moeten aanpakken, maar ook hoe 
we dit kunnen realiseren. We zijn ervan 
overtuigd dat we op u mogen rekenen om 
samen bewust veilig te werken en bouwen 
aan dit ambitieuze project. We danken u 
voor uw enthousiaste steun en rekenen op 
uw inspirerende getuigenissen en bereikte 
resultaten.” 
 

“ 
We roepen alle 

aannemers en alle partners 
in het bouw-proces op  
zich bewust én actief in  
te zetten voor veilige  
en gezonde  
bouwplaatsen. ” 
Paul Depreter, voorzitter,  
en Robert de Mûelenaere, gedelegeerd 
bestuurder van de Confederatie Bouw 

Hoe kan de bouw veiliger worden?

De bedrijfsleiders zijn eerst zelf aan zet
Een bouwproces is complex en telt veel 
verschillende partijen: de opdrachtge-
ver, de ontwerpers en studiebureaus, de 
hoofdaannemer en de onderaannemers, 
het management en de werknemers van 
de bouwbedrijven, en ten slotte de over-
heid die het regelgevend kader voor deze 
activiteiten schept. 

De ervaring van de aannemers leert ech-
ter dat het aantal ongevallen in de bouw 
niet zal dalen zonder het volgehouden 
engagement van een overtuigde bedrijfs-
leiding. Het is uitermate belangrijk dat het  
management een stuwende rol speelt en 
het voorbeeld geeft.  

“ 
Veiligheidscultuur heeft te maken met voor elkaar zorgen. 

En, dat begint bij mij, de bedrijfsleider. Ik moet zorg dragen 
voor mijn mensen. ” 

Bob Van Poppel, Gedelegeerd bestuurder Van Poppel 
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Aantal arbeidsongevallen is zorgwekkend

Cijfers moeten beter!
Het aantal arbeidsongevallen mag dan wel 
al enkele jaren dalen, toch blijft het niveau té 
hoog. Uit cijfers van ons nationaal instituut 
Fedris blijkt helaas dat in 2017 in de Belgische 
private sector ongeveer 145.000 van de 3,3 
miljoen werknemers in loondienst het slacht-
offer werden van een arbeidsongeval. 
De helft van deze arbeidsongevallen leidt tot 
arbeidsongeschiktheid van kortere of langere 
duur maar in 2017 vielen er in héél de privé- 
sector 124 doden (werknemers in loondienst). 

Van die 145.000 arbeidsongevallen neemt 
de bouw 10% voor zijn rekening. Daarmee 
horen we tot de bedrijfssectoren waarin het 
ongevalsrisico het grootste is. 

Vooruitgang,  
maar niet  
genoeg …
14.600 arbeidsongevallen in 2017: dit zet 
aan tot nadenken en tot handelen. Zeker 
als men weet dat slechts 1/3de ervan geen 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot ge-
volg heeft. Deze cijfers houden wel geen 
rekening met incidenten en ongevallen 
met zelfstandigen of uitzendkrachten of 
buitenlandse arbeidskrachten die door 
buitenlandse bedrijven op onze bouw-
plaatsen gedetacheerd zijn. 

“ 
De best presterende en winstgevende bedrijven investeren het meest in veiligheid. 

Investeren in veiligheid loont! ” 
Filip Coumans, Advisor to Senior Executives on Safety & Organisational Change

Sectorale verdeling van de arbeidsongevallen in België*

* Arbeidsongevallen  
van werknemers uit de 
privésector die niet leiden 
tot arbeidsongeschiktheid 
of die een arbeidsonge-
schiktheid, een blijvende 
invaliditeit of de dood tot  
gevolg hebben,  
cijfers 2017

Bron: Fedris

Verdeling van de bouwongevallen in België op basis van de gevolgen* 

* Arbeidsongevallen van 
werknemers uit de privé-
sector die  
niet leiden tot arbeids-
ongeschiktheid of  
die een arbeids-
ongeschiktheid,  
een blijvende  
invaliditeit of de  
dood tot gevolg  
hebben,  
cijfers 2017

Bron: Fedris

Frequentiegraad van de bouwongevallen*

Bron: Eurostat

* Arbeidsongevallen  
van werknemers  
die een  
arbeidsongeschiktheid ≥ 
4 dagen, een 
blijvende invaliditeit  
of de dood  
tot gevolg 
hebben



4  

Wat krijgt voorrang?

Focus op bewustwording
Het is niet eenvoudig om de beroepsrisico’s in de bouw te controleren en te beheersen. Dat weten we, en we weten ook dat er verschillende 
oorzaken bestaan: de complexiteit van de handelingen tijdens het werk, het bijzondere en atypische karakter van een bouwplaats, en niet te 
vergeten: het feit dat verschillende activiteiten plaatsvinden op dezelfde werkplek, wat bijkomende risico’s met zich meebrengt. 

“ 
We zien dat er  

een zéér sterke correlatie 
is tussen veiligheid, 
netheid en rendement  
op een werf. ” 

Karl Neyrinck, 
Gedelegeerd bestuurder EEG

Aard van de bouwongevallen in België*

Wist u 
dat

Nederland, Zweden,  
VK en Ierland  
de landen zijn in Europa  
die het best presteren  
inzake arbeidsveiligheid?  
Het risico om in die  
landen een arbeidsongeval  
te krijgen op de  
bouwplaatsen is  
ruim 2x LAGER
dan bij ons!

Focus op: 
weten, analyseren om  
dan anders te handelen 

sensibiliseren, ook van de  
kleinere bouwbedrijven,  
zelfstandigen en buitenlandse 
werknemers 

informeren over de  
grootste risico’s, namelijk  
arbeidsongevallen door  
vallende voorwerpen

Intermediaire landen

Landen met hoogste risico

Landen met het laagste risico
(IRL, NL, S, UK)

Gemiddelde EU15
(excl. Griekenland)
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België

Aantal ongevallen * per miljoen gepresteerde uren

Arbeidsongevallen “bouw” in Europa* (EU15)

* Arbeidsongevallen van werknemers die een arbeidsongeschiktheid van werk ≥ 4 dagen, een blijvende  
invaliditeit of de dood tot gevolg hebben, cijfers 2016

Bron: Eurostat

Bron: Eurostat

*Arbeidsongevallen van 
werknemers die een 
arbeidsongeschiktheid  
≥ 4 dagen,
 een blijvende  
invaliditeit of de dood 
tot gevolg hebben, 
cijfers 2016
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Ondersteuning vanuit Confederatie Bouw

Het Safety  
My Priority-Charter  
uw engagement 
Ook overtuigd van de noodzaak om beter en veiliger te werken in de bouw? Wilt u ook uw onderneming promoten als bewust  
veilige werkgever? 
Help ons om het aantal arbeidsongevallen in de bouw drastisch te verlagen en onderteken het Safety My Priority-Charter. Door het  
ondertekenen van het Safety My Priority-Charter geeft u aan dat u absolute prioriteit geeft aan veilig bouwen en werken. 

Safety My Priority-charter

Waarom dit charter? Omdat
 alle ongevallen in de bouw kunnen en moeten vermeden worden 
 iedereen, van zaakvoerder tot arbeider, verantwoordelijk is voor veilig en gezond werken 
 elke job in de bouw ongevalvrij moet worden 

Daarom engageer ik mij om
 absolute voorrang te geven aan veilig werken 
 al mijn werknemers aan te zetten tot veilig gedrag 
 dit toe te passen op alle werven en werkzaamheden 
 ook mijn onderaannemers en andere bouwpartners te overtuigen om mee te doen 

Naam en ondernemingsnummer van mijn bedrijf:  ............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mijn naam en functie in het bedrijf:  .......................................................................................................................................................................

Datum: .........................................................

Mijn handtekening:

safetymypriority.be

Ik teken met volle overtuiging 
het Safety My Priority-charter! 

Als geëngageerde zaakvoerder verwacht ik van de Confederatie Bouw een sterke 
ondersteuning (o.a. advies, communicatie- en promotiemiddelen) om veiligheid in mijn 
bedrijf duurzaam te verankeren. 

De Confederatie Bouw roept op om het Safety My Priority-charter te 
ondertekenen. Waarom? Bewust veilig werken moet een prioriteit worden 
zodat het aantal arbeidsongevallen daalt. 

We roepen alle aannemers en hun partners in het bouwproces op om 
zich actief in te zetten om deze doelstelling te bereiken. Maak van onze 
bouwplaatsen in de nabije toekomst veilige en gezonde werkplaatsen! 

cfb_safety_charter_v1.indd   1 12/02/19   16:43

Surf naar de website  
www.safetymypriority.be 

Teken het Charter online 

Gebruik de Safety  
My Priority-tools

Hoe kan u zich 
engageren?
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De Safety My Priority-campagne in woord en beeld

Mentaliteitsverandering vraagt om 
permanente aandacht
Dat veilig werken moet, is een bood-
schap die men niet genoeg kan herhalen. 
De focus mag niet verslappen. Belangrijk 
daarbij is dat u het voorbeeld geeft, dat u 
inspireert en aanmoedigt. 
Woorden wekken, voorbeelden trekken! 
Het voorbeeld geven en positief en con-
structief werken aan een veiligheidscul-
tuur in de bouw.  

De boodschap:  
veiligheid eerst
Bewust veilig voor iedereen die direct en 
indirect betrokken is bij het hele bouwpro-
ces: denk, ontwerp, bouw, werk en wees 
altijd veilig! Veiligheid en risicopreventie. 
Niet omdat het moet, maar omdat we het 
willen! 

Dat vergt inzicht, overtuiging, discipline en 
een volgehouden vastberadenheid. M.a.w. 
met de slogan Veilig bouwen: eerst den-
ken en dan doen! Die boodschap zullen we 
herhaaldelijk onder de aandacht brengen, 
tot ze aanslaat. 

De Safety My Priority-campagne bevat ook een toolbox: 

 het Safety My Priority-label in digitale vorm. U mag het in uw onderneming en op uw bouwplaatsen gebruiken 
als zichtbaar bewijs van uw engagement

 praktische veiligheidstips, positieve verhalen en getuigenissen

 verschillende templates om zelf communicatie-instrumenten aan te maken

 ...

doe mee op
safetymypriority.be

Veilig bouwen: 
eerst denken, 
en dan doen!

cfb-safety-aff40X60staand2.indd   1 1/02/19   14:23

doe mee op
safetymypriority.be

Veilig bouwen: 
eerst denken, 
en dan doen!

cfb-safety-aff40X60staand2.indd   1 1/02/19   14:23

La sécurité 

au travail :

faisons bloc !

participez sur - mach mit auf

safetymypriority.be

Arbeitsschutz:

erst denken, 

dann handeln!

BaufachKonföderation 

cfb-safety-aff40X60liggend2.indd   2

5/02/19   12:01
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Van denken naar doen!

Bewust veilig bouwen 
Het BouwForum 2018 “Veiligheid zit in onze genen” wilde bewustmaken. Het gaf de aanzet 
tot reflectie, tot debat, tot actie. Vandaar deze bewustmakingscampagne om iedereen te 
sensibiliseren en informeren over het essentiële belang van veiligheid in de bouw. 

Een positieve boodschap 

De nadruk ligt op de enorme voordelen van preventie, zowel voor elk bedrijf afzonderlijk 
als voor de sector in zijn geheel. Veiligheid is een troef. Het is een kans voor uw onderne-
ming om uw werknemers een gezonde en veilige omgeving te bieden die de productiviteit, 
de kwaliteit en uw imago bevordert. 

“ 
Ons imago bij het grote 

publiek is negatief beïnvloed 
door een gebrek aan 
veiligheid, netheid  
of kwaliteit.  
Dit hangt samen:  
je kunt onmogelijk veilig 
werken zonder netheid, 
zonder kwaliteit. ” 

Damien Magérat, 
Gedelegeerd bestuurder 
Jacques Delens 

“ 
We moeten  

zelfs verder gaan   
dan veiligheid op  
de bouwplaatsen.  
Veiligheid is a way  

of life. Ze moet deel  
uitmaken van onze  
manier van leven. ” 

Paul Depreter, 
Voorzitter Confederatie Bouw

“ 
Veiligheid is een essentiële 

pijler van duurzaam 
ondernemen. Veiligheid moet 
geen irritante zaak zijn, maar 
een automatisme dat dagelijks 
wordt toegepast. ” 

Karel Derde, 
Gedelegeerd bestuurder
Derde Construct 

“ 
Als het niet veilig kan, 

dan doen we het niet. Bij 
elke taak moet de reflex 
zijn: hoe kan ik de taak 
veilig uitvoeren? ” 
Dominique Maquet, 
Hoofdwerfleider Galère



 

De kers op de taart

Uw bouwprojecten “Made in Safety” 
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Wie veilig werkt, mag dat la-
ten weten. Daarom werkt de 
Confederatie Bouw ook aan 
een  label “Made in Safety” 
als symbool van bewust vei-
lig bouwen. Uw bekroning 
als veilige aannemer én vei-
lige werkgever! 

Iedereen bewust veilig  
in de bouw 
Jongeren en nieuwe werknemers moe-
ten vertrouwd gemaakt worden met het 
belang van risicopreventie en veiligheid 
op de bouwplaatsen. In het ideale ge-
val krijgen ze dit, zoals elders in Europa,  
al mee van op de schoolbanken en  
tijdens stages.  

Doe mee!

Teken het charter online  
op safetymypriority.be 
en schrijf u in op de nieuwsbrief 
Volg ons op

Tot uw dienst
Hebt u nog vragen of suggesties? Contacteer ons via communicatie@confederatiebouw.be,  
02 545 56 26 of via www.safetymypriority.be. 

 

Dank voor uw engagement!


