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Editie #2 - Samen bewust veilig bouwen

Directeurs Franki Foundations 
ondertekenden op 30 augustus 2019 

het Safety My Priority-charter
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Meer en meer zaakvoerders nemen hun 
verantwoordelijkheid

De Safety My Priority-campagne begint 
stilaan haar vruchten af te gooien. Meer 
en meer zaakvoerders en hun werkne-
mers ondertekenen het charter en ge-
ven daarmee te kennen dat ze van veilig  
werken hun topprioriteit maken. 

Eind juni nog zetten alle directeurs van 
Willemen Groep hun handtekening. Franki  
Foundations bekrachtigde zijn intentie  
op 30 augustus -zie de coverfoto van onze 
2de editie- om op hun bouwwerven extra 
aandacht te besteden aan veiligheid. En 

Veilig werken komt  
bij een groeiend aantal  
bedrijven bovenaan de 
agenda te staan

hiernaast laten we enkele bedrijfsleiders 
aan het woord hoe zij veilig werken op de 
werkvloer in de praktijk omzetten. 

Allemaal krachtige signalen dat het de 
bouwsector menens is én hopelijk een al 
even sterke aanmoediging naar zaakvoer-
ders en werfleiders die het charter nog 
niet ondertekend hebben, dat alsnog te 
doen. Op het moment dat deze tweede 
editie van de persen rolde mochten we de 
1.250ste zaakvoerder verwelkomen in onze 
Safety My Priority-club!  

“ We merken 
het steeds meer op:  
veilig werken 
zit in de lift.”
Paul Depreter, voorzitter,  
en Robert de Mûelenaere, gedelegeerd 
bestuurder van de Confederatie Bouw 

Aimé Van Gompel, van Machiels Building 
Solutions, is de 1.000 

ste ondertekenaar 
van het Safety My Priority-charter. Ze rea-
liseren gebouwen met prefab-houtskelet-
elementen. Het grootste risico op deze 
bouwplaatsen zijn lasten die van de kraan 
vallen. Het bedrijf werkt daarom met een 
kraanprotocol en alle hijslinten worden 
maar eenmaal gebruikt. Ook in de werk-
plaats in Genk is veiligheid een prioriteit. 

Als Confederatie Bouw willen we samen 
nog meer ijveren voor veilig en gezond 
werken. Aan de bedrijfs- en werfleiders die 
vooralsnog de boot afhielden, hebben we 
één klare boodschap: onderteken vandaag 

nog het charter. U kan dat heel eenvoudig 
doen achteraan ons magazine (pagina 8). 
Het enige wat u nog nodig heeft is een bal-
pen. 

Aan allen die het charter reeds onderte-
kend hebben: “Onze oprechte dank voor 
uw engagement en blijf waken over veilig 
werken!”.  

Aimé Van Gompel , projectleider en 
verantwoordelijke van de afdeling 

montage en nazorg bij de firma Machiels 
Building Solutions, is de 1.000 ste 
ondertekenaar van het charter.

 ▶

De 1.000 
ste ondertekenaar

Machiels Building Solutions
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Waarom zij het charter hebben ondertekend

En hoe ze dit op de 
werkvloer waarmaken
Aan 2 bedrijfsleiders die 
het charter hebben ondertekend 
hebben we vier vragen 
voorgelegd:

1. Een algemeen renovatiebedrijf moet altijd voorbereid zijn 
op onvoorziene omstandigheden. Interne communicatie en 
meetings zijn hiertoe onze belangrijkste instrumenten. We 
volgden dit jaar meer dan 30 opleidingen. Het charter onder-
tekenen is dan ook een logische stap.

2. Bij Home Touch gaan veiligheid en bedrijfspolitiek hand in 
hand. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, maar ook als team 
voor je collega’s. Wie iets opmerkt, moet dat meteen melden. 
Opleiding en ervaring zijn hierin elementair. Zo volgt iedereen 
jaarlijks een opleiding ‘Asbest’ en ‘Eerste Hulp’. Een interne 
preventieadviseur tekent de risicoanalyses uit voor elke werf 
en een werfcoördinator volgt de werf verder op. Zo voelt ie-
dereen zich aangesproken.
In Toolboxmeetings wisselen de werknemers al hun ervarin-
gen uit, want verhalen van ‘bijna ongevallen’ zijn bij preventie 
van groot belang. De sfeer op die meetings en tijdens onze 
teambuildings is heel gezellig: het besef van preventie voert 
er de boventoon. 

3. Op werven gebeurt heel wat, alles moet streng gecontro-
leerd worden, onder meer door ervaren medewerkers die hel-
pen bij het aanleren van de juiste attitudes. Maar zelfs dat vol-
staat niet: zo’n campagne is dan ideaal om de juiste accenten 
te leggen. Herhalen is de boodschap.

4. Goed advies blijven verlenen voor al onze toekomstige 
problemen.  

HOME TOUCH - Gaston Devoswijk 3 - 1850 Grimbergen
zaakvoerder: Patrick Bruggeman

1. Wat heeft u overtuigd om het charter te ondertekenen? 
2. Aan wat merkt u dat uw personeel meer alert geworden  

is voor veilig werken? 
3. Hoe ervaart u de Safety My Priority-campagne en de tools die 

ter beschikking worden gesteld? 
4. Wat kan Confederatie Bouw nog meer voor u doen? 

Hun antwoorden en ervaringen kunnen inspirerend zijn om ook in 
uw bedrijf of zaak veilig en gezond werken nog efficiënter in de 
praktijk om te zetten. 

1. Als zaakvoerder vind ik veiligheid heel belangrijk. Ik was één 
van de eersten die het charter ondertekend heeft. Dat was op 
het BouwForum, waar de Safety My Priority-campagne werd 
voorgesteld. Ik was heel blij met dit initiatief omdat ik ervaar 
hoe moeilijk het soms is om met verschillende mensen en be-
drijven samen te werken. Niet iedereen legt de lat even hoog.

2.Veiligheid is iets dat we dagelijks bespreken. Op de bouw-
plaats en binnen het bedrijf. Iedere ploeg heeft een gsm mee. 
Bij twijfel bellen onze mensen onmiddellijk. Binnenkort hebben 
de wagens ook allemaal een pc aan boord, met daarop de LM-
RA’s (Laatste Minuut Risico-Analyses) en informatie die je kan 
raadplegen via Dropbox. Bij twijfel kan je direct alles opvragen.

3. Het is goed dat er een toolbox is. Maar voor mij mag de 
Confederatie gerust extra tools en middelen aanreiken. Er zijn 
trouwens nog altijd te weinig ondertekenaars. Heeft dat te 
maken met de kosten die verbonden zijn aan veiligheid? Is 
het iets anders? Deze campagne moet echt door veel meer 
aannemers gedragen worden. Ook in de techniek.

4. Ik vind het belangrijk om meteen op de hoogte te zijn van 
nieuwe regels. Als je bijvoorbeeld een hoogwerker gebruikt in 
een loods, dan moet je daar tegenwoordig een kooi over zet-
ten. Kwestie van te vermijden dat mensen gekneld geraken 
als ze per ongeluk tegen een buis of ventilatiekanaal rijden. 
Ik ken verschillende bedrijven die pas achteraf op de hoogte 
waren van die wijziging.  

AELECTRICS - Tulpenstraat 15 bus 10 - 9810 Eke, Nazareth
zaakvoerder: André Overdulve
Tel: 09/233 87 77
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De cijfers geanalyseerd

Aantal arbeidsongevallen  
in dalende lijn

Desalniettemin dient de bouwsector 
waakzaam te blijven. Eén dodelijk ongeval 
is er nog altijd één te veel. In enkele sub-
sectoren stellen we een status quo of zelfs 
een lichte stijging vast van ongevallen met 

Volgens de laatste gegevens van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s 
(Fedris) die dateren van mei 2019, daalt het aantal arbeidsongevallen in de meeste 
sectoren van de bouwindustrie. Die daling, gemeten over de periode 2013-2017, 
slaat zowel op de ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid, met voorziene blijvende 
ongeschiktheid als met dodelijke afloop. Dit zijn bemoedigende cijfers waaruit we 
met enige voorzichtigheid menen te mogen afleiden dat die dalende trend zich de 
recentste jaren heeft voortgezet. 

tijdelijke en met voorziene blijvende onge-
schiktheid. We constateren ook dat op een 
aantal terreinen de frequentiegraad en de 
werkelijke ernstgraad minder sterk dalen 
dan gehoopt. 

Globaal genomen bevestigen de cijfers 
dat veilig en gezond werken in de bouw-
sector meer en meer de realiteit van elke 
dag is geworden. Het is nog te vroeg om 
te kunnen spreken van een ‘automatisme’ 
maar de intentie en het engagement van 
een groeiend aantal bedrijven zijn een 
vaststaand feit. Samen met u hopen we 
in 2020 opnieuw een balans te kunnen 
opmaken waaruit blijkt dat de Belgische 
bouwsector tot de besten van de klas in 
Europa behoort. 
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Van eenvoudige handelingen tot en met persoonlijke beschermingsmiddelen

Preventiemaatregelen bij 
asbestverwijdering 
In de regelgeving rond asbest zijn o.a. de  
drie technieken opgenomen voor de  
verwijdering van asbesthoudende materialen: 

1  ▶ de techniek door middel van eenvoudige handelingen; 

2  ▶ de couveusezaktechniek (gebruikt voor leidingen); 

3  ▶ de hermetisch afgesloten zone.

In dit artikel focussen we op een aantal praktische maat-
regelen om u preventief te beschermen in geval van 
asbest verwijdering door eenvoudige handelingen: 

•  zorg dat de plaats van de werken goed afgebakend is en 
dat het risico “asbest” duidelijk gesignaleerd staat; 

•  breng een fixeermiddel aan op de platen alvorens ze te 
demonteren. Fixeer leien rij per rij; 

•  om de werkwijze van verwijdering te beoordelen, moet 
tijdens de werkzaamheden een asbestvezelmeting uitge-
voerd worden; 

•  maak de materialen een voor een los met de geëigende 
gereedschappen (gebruik zeker geen sneldraaiende ma-
chines) zonder ze te breken; 

•  gooi nooit materialen naar beneden; 

•  gebruik een industriële stofzuiger met absoluutfilter als er 
nog stof aanwezig is op de werkplek; 

•  breng nadien een fixeerproduct aan op de werkplek met 
een sproeier of met een sproeikop vertrekkende van een 
drukvat beneden; 

•  voor kleine formaten (leien): maak kleine pakjes (10 à 15 
stuks) en voer ze af: deponeer ze rechtstreeks in een spe-
ciale dubbelwandige bigbag die ophangt aan een werf-
kraan of breng ze naar beneden met een ladderlift, waar 
ze dan overgeladen worden in een bigbag met asbest-
logo of een container voorzien van een dubbelwandige 
liner met asbestlogo; 

• voor grotere platen (golfplaten): stapel de golfplaten in 
kleine pakjes op een ladderlift en breng deze pakken naar 
beneden. Daar deponeer je de platen in een aangepaste 
bigbag met asbestlogo of een container voorzien van een 
dubbelwandige liner met asbestlogo; 

•  bij het einde van de werken of op het einde van de  
werkdag:

 ▶ sluit de bigbag goed af. Op de bigbag moet het etiket 
‘voorzichtig asbest’ worden aangebracht; 

 ▶ in geval van een container: plaats een dekzeil over de 
container. Het is aanbevolen om de materialen in de con-
tainer nog eens nat te spuiten vooraleer de container af te 
voeren. 

•  controleer of er geen asbestcementmaterialen naast de 
container of bigbag gevallen zijn of nog rondslingeren op 
de werf; 

•  zorg dat het afval bij het einde van de afbraakwerken zo 
snel mogelijk afgevoerd wordt. 
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AGENDA 2019

Niet te missen beurzen

BIS Gent 
5-13 oktober 2019 
Flanders Expo in Gent 

Op BIS, de grootste (ver)bouwbeurs 
van Vlaanderen verstrekken 
kwalitatieve verdelers inspiratie 
en professioneel advies over 
keukens, badkamers, daken, isolatie, 
verwarming en zoveel meer. De ideale 
plaats om (ver)bouwplannen te laten 
slagen.

DIGITAL 
CONSTRUCTION
23-24 oktober 2019
Tour & Taxis Brussel

De bouw digitaliseert in een ongezien 
tempo. Met de derde editie van de 
vakbeurs, gaan de Confederatie Bouw 
en het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf 
(WTCB), samen met hun partners, 
een stap verder. Ze brengen bouw-
professionals in contact met exposan-
ten die de eindeloze mogelijkheden 
van digitale technologieën in de 
bouw uit de doeken doen.

BOUWXPO 
Kortrijk 
9-11 november 2019 
Kortrijk XPO 

Als grootste bouwbeurs van 
West-Vlaanderen bundelt BOUW-
XPO gedurende 3 dagen opnieuw de 
belangrijkste aanbieders/specialisten 
uit de branche onder één dak: van 
woningbouwbedrijven, makelaars en 
interieurbedrijven tot producenten, 
verdelers en installateurs van (ver)
bouwmaterialen, -producten en 
-diensten en dit in de ruimste zin van 
het woord. 

INSTALL DAY 
22 november 2019
Brussels Kart Expo

Voor het derde jaar op rij organiseren 
Techlink en Confederatie Bouw dit 
netwerkevent voor de installatiesec-
tor. Install Day brengt u weer hele-
maal bij met de nieuwste technieken 
en ontwikkelingen. Meer dan 170 
fabrikanten tonen een gevarieerd 
aanbod aan producten.

DAG VAN DE  
AFWERKING 
26 november 2019
Brussels Kart Expo

Dag van de Afwerking is dé vakbeurs 
voor alle professionals uit de afwer-
kingssector. Naast de gebruikelijke 
beursstands kan u terecht in de 
demotent die volledig gewijd is aan 
natuursteen en keramiek. Belgian 
Stone Day zet de mogelijkheden van 
deze producten in de kijker. 

BELGIAN 
ROOF DAY
29 november 2019
Brussels Kart Expo

De professional uit de daksector kan 
hier terecht voor de 10e editie van 
Belgian Roof Day om mee te blijven 
met alle nieuwigheden uit de sector. 
Naast de beurshallen organiseert de 
vakbeurs het Belgisch Kampioen-
schap van beste Jonge Dakdekker 
in de categorieën ‘plat dak’, ‘hellend 
dak’ en ‘metalen dak’.
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Matexpo is een tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor 
bouwmaterieel in Kortrijk Xpo, de op twee na grootste 
vakbeurs in Europa. Matexpo ontvangt meer dan 40.000 
bezoekers. 
Algemeen directeur Gregory Olszewski geeft voor deze 
editie zijn visie op het thema ‘veiligheid’. 

Matexpo19 
11-15 september 2019 
Kortijk XPO

Komt het thema ‘veilig en 
gezond werken’ nog meer aan 
bod dan in vorige edities van 
Matexpo?
In zekere zin wel. Veilig en gezond wer-
ken begint altijd bij jezelf. Als organisa-
tor hebben we er, ook bij de opbouw, 
veel aandacht voor. Onderaannemers 
nemen het niet altijd nauw met veilig-
heidsvoorschriften, hoewel we veel be-
terschap merken. 

Bij tijdelijke werven, wat de opbouw 
van zo een beurs is, wordt soms te 
nonchalant omgegaan met veiligheid. 
We hebben geen sanctioneringsrecht, 
dus onze taak beperkt zich tot sensi-
biliseren. 

Ook tijdens de vakbeurs zelf staat het 
naleven van de veiligheid door onze 
exposanten hoog in het vaandel. Ze 
kiezen meer en meer voor korte de-
monstraties en ook dat moet op een 
veilige manier gebeuren door bijvoor-
beeld veiligheidsperimeters in te stel-
len. 

We merken dat veiligheid van nature 

uit een aandachtspunt is geworden, 
het wordt een echte manier van den-
ken.
 
Zijn de fabrikanten en 
importeurs van machines en 
bouwmaterieel zich bewust van 
veilig werken?
Zeker, maar bepaalde sectoren staan 
al verder dan andere. Vrachtwagens 
op de weg scoren heel goed en ook bij 
alles wat in de hoogte gebeurt, wordt 
meer aandacht aan veiligheid besteed. 
De rest volgt wel.

Hoe dan ook, de menselijke factor 
blijft zeer belangrijk. Machines en in-
frastructuur mogen dan wel veilig zijn, 
een mens blijft altijd verantwoordelijk 
voor de handeling. Bewustwording op 
het niveau van de uitvoerder is het al-
lerbelangrijkste. 

Waar kan het volgens u nog 
beter?
Vandaag wordt er behoorlijk gesensi-
biliseerd, maar nog te weinig gesancti-
oneerd. Blijft natuurlijk de vraag: wiens 
taak is dat? De overheid? Anderzijds: 

in dit land zijn er al genoeg sanctione-
ringsmogelijkheden. Belonend werken 
voor wie inspanningen levert, is een 
betere strategie. 

Ook belangrijk is aantonen dat dit al-
lemaal eenvoudig én zonder veel ex-
tra kosten of administratie kan. Veilig 
werken behoort niet alleen de grote 
bedrijven toe. Ik kan me perfect inbeel-
den dat bij kleinere ondernemingen 
het idee leeft dat er te veel procedu-
res, werk, administratie en kosten bij 
komen kijken.

Kunt u de Safety Award nog 
even toelichten? Is het aantal 
ingediende dossiers gestegen?
Voorgaande edities hadden we de In-
novation Award en de Green Award, 
maar we merkten een toenemende 
aandacht voor safety. Vandaar dus 
deze eerste Safety Award. Op het to-
taal aantal inschrijvingen neemt de 
Safety Award al één derde voor zijn 
rekening, wat bewijst hoe actueel het 
thema is. De ingediende cases moeten 
wel elementen bieden die verder gaan 
dan de geldende veiligheidsnormen.

Bedankt voor dit gesprek. 

Gregory Olszewski is Managing Director 
The Fair Experts / Matexpo / Demo Days / 
Techni-Mat / We Are Real Estate

AGENDA 2019

“ Ook tijdens de vakbeurs zelf  
staat het naleven van de veiligheid  
door onze exposanten hoog in 
het vaandel.”



 

Nog niet te laat om te ondertekenen

Doe vandaag nog mee! 
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We maken het u extra makkelijk. Vul het charter hieronder in, knip het uit en stuur het naar Confederatie Bouw -  
Safety My Priority, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel.  

Uiteraard kan u het ook altijd online ondertekenen op www.safetymypriority.be 
In naam van iedereen in de bouw: hartelijk dank dat u zich oprecht bekommert om veilig en gezond werken! 

Nog niet ingetekend op onze nieuwsbrief met  
actuele informatie? Doe dat ook vandaag nog op  
www.safetymypriority.be

Volg ons op

Tot uw dienst
Hebt u nog vragen of suggesties? Contacteer ons via communicatie@confederatiebouw.be,  
02 545 57 05 of via www.safetymypriority.be. 

 

Dank voor uw engagement!

Safety My Priority-charter
De Confederatie Bouw roept op om mee te doen met de bewustmakingscampagne Safety My Priority. 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!

safetymypriority.be

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
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Naam van mijn bedrijf:  ............................................................................................................................................................................................................................................

Mijn naam en functie: ................................................................................................................................................................................................................................................  

Datum: .........................................................                   Mijn handtekening:


