Editie #4 - Samen bewust veilig bouwen

MAGAZINE

Naar een ‘nieuwe’
werkwijze
in de bouwsector
1

Inhoud
3

4

8

10

11

13

14

15

Feedback
stimuleren, het
spreken met
‘One Voice’,
impact creëren
Go4zero

Van aankomst
op het werk
tot en
met thuiskomst
Bescherming
tegen
besmetting
in de bouw

Met gezond
verstand,
discipline
en volharding
Familiebedrijf
Vorsselmans

Tot in de details
voorbereid
Dakwerkenbedrijf DSB

Een goed
begin
is het halve
werk
Concrete
maatregelen
voor de
heropstarters

Welkom aan
de 2020ste
ondertekenaar
van het Safety
My Prioritycharter

Ondertekening
charter blijft
belangrijk
Afwerkingsbedrijf
Alu-Van De Putte

Safety My Prioritytoolbox
Coronasignalisatie en
stickers gratis
ter beschikking

Inventief en doordacht aan de slag
tijdens en na de coronacrisis

Samen bewust veilig
“bouwen
was nog nooit
zo actueel
”
Paul Depreter, voorzitter,
en Robert de Mûelenaere, gedelegeerd
bestuurder van de Confederatie Bouw

Samen
nòg veiliger werken?
Yes we can!
Nu onze sector weer volop is opgestart, is
het meer dan ooit aangewezen om samen
bewust veilig te bouwen. De coronacrisis
heeft de bouw voor grote uitdagingen geplaatst inzake veiligheid en hygiëne op de
werkvloer. Die uitdagingen zijn we aangegaan met de vastberaden wil om zo goed
mogelijk de veiligheid te verzekeren van
iedereen die in de bouwsector actief is:
van de architect over de bouwvakker tot
en met de chauffeur van de betonmixer.
In deze 4de editie van het Safety My Prioritymagazine geven we dan ook heel concrete
maatregelen waarmee u en uw personeel
praktisch aan de slag kunnen: van het dragen van mondmaskers tot en met het zo
goed mogelijk nastreven van de socialdistancingregel. Op pagina’s 4, 5, 6 en 7 vindt
u een oplijsting van mogelijke preventieve
maatregelen die u en uw werknemers de
dag rond beschermen: van het vertrek ‘s
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morgens, onderweg en aankomst op het
werk tot en met de thuiskomst ’s avonds.
Een handige checklist om bij te houden.
Om de veiligheid op onze bouwwerven
nog meer op te krikken, zullen we eveneens onze Safety My Priority-toolbox
uitbreiden met onder meer ‘corona’-signalisatie en stickers die u kan opvragen om
ze op zichtbare plaatsen op te hangen.
Aan iedereen die intussen ons veiligheidscharter heeft ondertekend, doen we
een extra oproep om in deze tijden hun
engagement nog sterker na te komen. Dit
alles om de gezondheid van alle mensen
in onze sector zo goed mogelijk veilig te
stellen. Want dat komt op de eerste plaats.
Tijd om het coronavirus achter ons te laten
door inventief en doordacht nòg veiliger te
werken. Het kàn!

Feedback stimuleren, het spreken met ‘One Voice’,
impact creëren

“

We verwachten dat
elke bouwfirma ook
“Safety Leadership”
opneemt in haar
veiligheidssystemen.
Een open dialoog op
de werf met sterke
“safety” werfleiders is
in ieders voordeel.

Go4zero:
de veiligheidsaanpak
van Elia Group

”

Hoe zet Elia Group haar veiligheidsbeleid om in de praktijk? We vroegen het aan
de H&S Manager Operations van deze toonaangevende transmissienetbeheerder in
Europa, Jan Bergmans.
Wat zijn de prioriteiten in jullie veiligheidsbeleid?
Onze prioriteiten kun je eenvoudig samenvatten: geen ongevallen met eigen medewerkers en contractoren en een veilige
energietransmissie voor de gemeenschap.
“Go4zero” is het fundament van onze preventiestrategie, die op 4 pijlers steunt:
Competentie, Coherentie, Operationele
dialoog en Continu verbeteren.
Door elk van deze pijlers dieper uit te werken en voor elk van hen duidelijke doelstellingen en processen in kaart te brengen,
trachten we het volledige welzijnsbeleid
hierin onder te brengen. Bij de uitwerking
van de vier pijlers trachten we steeds rekening te houden met 3 (basis)gedragingen:
feedback stimuleren, het spreken met One
Voice en impact creëren.
Hoe strategisch belangrijk is veiligheid
binnen de onderneming?
Elia hanteert het model van riskstrategie
en riskmanagement waarin veiligheid topprioriteit is. Door de risk-matrix toe te
passen en een bepaald item sneller een
hoger risicogetal toe te kennen bij analyse,
zorgen we ervoor dat beleidsbeslissingen
steeds uitgaan van een beheerst veiligheidsrisico.
Welke zijn de grootste veiligheidsrisico’s
waarmee jullie te maken hebben?
Dat is werken met derden, de impact van
4de partijen zoals aannemers die niet voor
Elia werken maar in de nabijheid van de
installaties. Verder worden we geconfronteerd met diefstallen van koper en aluminium alsook werkzaamheden zonder de
juiste competenties en risicoherkenning.
Er zijn ook de dagelijkse gevaren.
Inderdaad, zoals werken met hoog- en
laagspanning, werken in de ondergrond
en op hoogte, complexe projecten en
onvoorziene interventies. Daar hebben we
eveneens ons volledige veiligheidsbeleid op
afgestemd.
Om onze medewerkers en contractoren
eraan te herinneren dat we deze risico’s op
dagelijkse basis moeten beheersen, hebben
we 6 “non-negotiables” uitgewerkt. Deze
6 niet-onderhandelbare situaties zijn hele-

maal afgestemd op deze grootste risico’s.
Wat is jullie veiligheidsbeleid naar de
contractors? Kiezen jullie hen in functie
van hun veiligheidsaanpak of hun visie
met betrekking tot veiligheid?
Onder Go4Zero hebben we een programma S4C (Safety For Contractors) dat specifiek ontwikkeld werd om de 4 pijlers van
Go4Zero ook om te zetten in de manier
van aanpak van de werkzaamheden met
derden. S4C heeft daarom ook belangrijke
pijlers meegekegen, zoals een opleidingsprogramma voor werkleiders van de contractoren en een HSR (High Safety Risk)
detectie en preventie van hoogste risico’s.
Wat verwachten jullie van de Safety My
Priority-campagne?
Deze campagne vinden wij een echte stap
voorwaarts! We zijn ervan overtuigd dat
elk ongeval vermeden kan worden, ook in
de bouwsector. Samen met onze civiele
partners doen we er alles aan om tijdens
de opdrachten voor Elia een zo veilig mogelijke arbeidsplaats te creëren. We willen dat dit niet enkel voor ons zo gebeurt
maar dat de aannemer dergelijke codes
van goede praktijk ook meeneemt naar
minder sterke opdrachtgevers.

Foto’s: Elia

Het “Safety Culture Ladder”
-programma van Elia
Een programma waarop Elia volop
inzet, voor onszelf alsook voor onze
contractoren, is Safety Culture Ladder.
Hoewel we nu geen enkele norm eisen
van de aannemers om zich aan te bieden en om geselecteerd te worden, zal
SCL-certificatie in de toekomst een grote rol gaan spelen. We zijn ervan overtuigd dat gedrag, en in het bijzonder
veiligheidsgedrag, dat door een gehele
onderneming gedragen wordt een echt
positieve impact zal hebben op de veiligheidsprestatie van die onderneming
en dat dit ook een duurzame impact zal
hebben.

Gaan jullie het charter ondertekenen?
Zeker! We staan als Elia achter veiligheidsprogramma’s die impact hebben en menselijk leed kunnen voorkomen, omdat dit
perfect aansluit bij onze eigen doelstellingen en visie, preventie is een topprioriteit.

Van de Confederatie Bouw verwachten we
“
regelmatige communicatie over het programma alsook
een open sfeer waarin ongewenste gebeurtenissen
besproken kunnen worden.

”
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Van aankomst op het werk tot en met thuiskomst

Bescherming tegen besmetting met
COVID-19 in de bouw, de dag rond
Hoe beschermt u zich het efficiëntst tegen een mogelijke besmetting? Hieronder vindt u een oplijsting van alle mogelijke
preventieve maatregelen die u de dag rond beschermen: van uw vertrek, onderweg, aankomst op het werk tot en met uw
thuiskomst.

Enkele algemene
richtlijnen vooraf
inzake hoest- en
nieshygiëne

• Hoest en nies in uw elleboog.
• Snuiten doet u in een papieren zakdoek.
Werp deze daarna in een vuilbak
en was uw handen.
• Breng uw vingers zo weinig
mogelijk naar uw mond of ogen.

Onderweg naar het werk
• Gaat u met het openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)? Dan bent u
verplicht uw mondmasker op te zetten.
• Gaat u alleen met de auto? Dan staat het u vrij om al dan niet uw
mondmasker op te zetten.
• Gaat u met anderen in een busje of vrachtwagen? Zet dan uw mondmasker
op als de social distancing niet gerespecteerd kan worden.

Bij aankomst op de
bouwwerf of het kantoor
’s Morgens bij het vertrek thuis
• Was uw handen met water en zeep:
op onze website safetymypriority.be
vindt u de handige fiche “In 10 stappen
naar een goede handhygiëne” terug.
• Zet uw masker op: op onze website
safetymypriority.be kan u de instructiefiche
downloaden die weergeeft hoe u op een
veilige manier uw mondmasker aan en uit
trekt.
Voor een optimaal resultaat bent u als
man best gladgeschoren (geen stoppelbaard). Vrouwen raden we aan hun lang
haar samen te binden in een staart en op
te steken.
• Trek handschoenen aan.
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• Social distancing: probeer
steeds of zoveel mogelijk een
afstand van 1,5 meter te
respecteren.
• Voor wie een onthaalfunctie
uitoefent of een (administratieve) werkruimte deelt met
anderen: installeer een plexi
afscheidingswand die u enkele
keren per dag ontsmet. Verlucht
ook in de voor- en de namiddag
de ruimtes.
• Voor de werknemers op de
bouwwerf: ontsmet eerst het
materiaal en materieel dat u die
dag gaat gebruiken.

In de kleedkamer en
doucheruimte
• Handen wassen bij binnenkomen en
verlaten van de kleedruimte is
verplicht.
• Bewaar minstens 1,5 m afstand.
• Laat een maximaal aantal personen
tegelijkertijd toe waarbij de 10m2/
pers.-regel geldt.
• Bewaar alle items in de locker.

1,5 m

10m2/pers.

Bij pauzes in refters, cafetaria,
breakzones
• Bewaar minstens 1,5 m afstand tussen elkaar.
• Ga niet recht tegenover elkaar zitten.
• Indien bovenstaande principes niet kunnen worden toegepast,
dan kunnen de pauzes gespreid worden in tijd en ruimtes.

In de gangen en op de trappen
• Bewaar minstens 1,5 m afstand.
• Geen handen geven.
• Blijf niet stilstaan om een collega te spreken.
• Verlucht ook deze ruimten dagelijks.
• Reinig dagelijks de klinken van deuren en
ramen, leuningen, lichtschakelaars, ...

1,5 m
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Bij afval opruimen
• Beperk het aantal vuilnisbakken.
• Ledig ze dagelijks.
• Raak daarbij nooit het deksel van de
vuilnisbak aan.

Aan en in de liften
• Bewaar minstens 1,5 m afstand.

1 x/dag

• Max. 1 persoon in de lift.
• Reinig dagelijks de klinken,
leuningen, liftknoppen, spiegel, ...

1,5 m

In vergaderzalen of -ruimtes
• Bewaar minstens 1,5 m afstand,
ook tussen de zitplaatsen.
• Laat een maximaal aantal personen
tegelijkertijd toe waarbij de 1,5 m
zitafstand-regel geldt.
• Reinig bedieningsknoppen airco,
projectors, audiovisueel materiaal
(toetsenbord, smartboard, scherm)
stoelen (armsteunen, rugleuning), tafel,
deurklinken na gebruik.
• Verlucht na gebruik.
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10m2/pers.

’s Avonds voor het vertrek naar huis
• Ontsmet het materiaal en het materieel
dat u die dag gebruikt hebt.
• Was uw handen met water en zeep,
en zet een nieuw mondmasker op.
• Trek een nieuw paar beschermingshandschoenen aan.

Bij reinigen van uw
werkpost
• Reinig met papieren
wegwerpdoek en het
voorziene product
volgens de instructies.
• Doe dit telkens aan het
einde van uw werkdag.

Bij thuiskomst
• Bij voorkeur uw lichaam ontsmetten door een
warme douche te nemen en propere kleren
aan te trekken.

15/30 min.
Bij het verluchten van
gesloten ruimtes
• Verlucht tijdens
elke pauze.
• Aan het begin en einde
van elke shift.
• Gedurende 15 tot 30
minuten.
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Met gezond verstand, discipline en volharding

De aanpak van familiebedrijf
Vorsselmans in tijden van corona
De firma Vorsselmans uit Loenhout, vlakbij de Nederlandse grens, timmert hard aan de weg om binnen twee jaar haar vijftigjarig
bestaan te vieren in goede gezondheid. In deze moeilijke economische periode welke veel aanpassingsvermogen vraagt van
mensen en waarbij in de media vooral het zorgelijke nieuws in verband met COVID-19 domineert, wil het familiebedrijf er alles
aan doen om zijn medewerkers een zekere toekomst te bieden, zelfs in tijden van corona, aldus directeur Mark Vorsselmans.
Uw bedrijf is ondanks de crisis blijven
draaien. Hoe komt dat?
We hebben altijd al sterk ingezet op
differentiëring van onze activiteiten en
klanten, zowel in de woning- als utiliteitsbouw. Wij zijn ook actief op de Nederlandse markt waar de crisisaanpak veel
minder lockdown was; daar is geen enkele werf stilgelegd. Bovendien zijn we een
familiebedrijf dat nog veel lokale werknemers heeft, waardoor zij ook beschikbaar
en inzetbaar waren. Dat alles heeft meegespeeld dat we op zo’n 70% van onze
normale capaciteit draaiden.

De strikte gezondheidsregels waren niet
min, denk maar aan social distancing.
Hoe hebt u die in de praktijk kunnen
brengen?
Met gezond verstand en discipline hebben we een aantal concrete maatregelen
toegepast. Het vervoer naar de werven
met aparte vervoersmiddelen, kleinere
ploegen, flexibelere uurroosters waardoor we meer spreiding konden garanderen. De klassieke PBM’s hebben we aangevuld met extra beschermingsmiddelen
tegen mogelijke besmetting zoals neusen mondmaskers, dat spreekt voor zich.

Heel wat lopende projecten hebt u kunnen laten verdergaan.
Klopt. Van zodra de overheid de maatregelen had uitgeroepen, zijn we meteen
gaan kijken welke projecten we konden
laten lopen, en hoe we die onder meer
via thuisarbeid konden opvolgen. Dankzij
een goede organisatie en communicatie
is dat goed gelukt.

Toch zijn er situaties waarbij het afstand
houden toch wel zeer moeilijk vol te
houden is, niet?
Uiteraard, maar ook daar vonden we oplossingen door specifiek materieel te gebruiken. Zo hebben we geïnvesteerd in
een glasrobot die de ramen installeerde,
daar waar normaliter twee of meer mensen voor nodig zijn. En uiteraard reken-

den we op het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel van elk van onze mensen.
Als familiebedrijf merk je dat dat vertrouwen wel goed zat.

Mark Vorsselmans

Foto’s: Vorsselmans
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Tot in de details voorbereid

Hoe DSB een afdoend antwoord
bood op de lockdown
Dakwerkenbedrijf DSB in Woutersbrakel/Wauthier-Braine bleef na de lockdown niet bij de pakken zitten en werkte al snel een
nieuwe aanpak uit om na versoepeling van de maatregelen terug aan de slag te gaan. Verantwoordelijke Willy Coenen legt uit
hoe dit in zijn werk ging.
Hoe kon u de voorbije weken eventueel
toch aan de slag blijven?
Vanaf 18 maart was DSB in lockdown om
dan een week later aan de slag te gaan
met een zeer beperkte groep vrijwilligers. Die werden ingezet op werven waar
er geen contact was met de klant of waar
het bedrijf gesloten was, bijvoorbeeld
een hotel. De toegang verliep dan via een
steiger of ladder. We werkten ook enkel
op werven waar er geen andere activiteiten waren, alsook waar het respect van
de social distancing mogelijk was door
de aard van de werken en de grootte van
het dak.
Hoe denkt u het activiteitspeil van uw
onderneming verder te kunnen optrekken, met oog voor de gezondheidsregels?
Vrij snel hadden we door dat social distancing niet altijd mogelijk zou zijn op
alle ogenblikken van de dag en dat het
dragen van een mondmasker vrij snel zou
deel uitmaken van “het leven na corona“.
Zoals velen gingen we op zoek naar betrouwbare leveranciers voor hygiënische
mondmaskers. We hielden verschillende
conferencecalls met collega’s en volgden
verschillende webinars om een draaiboek te maken voor de opstart vanaf 4
mei met het volledige team van arbeiders
en bedienden. Dit draaiboek hebben we
besproken met ons intern comité voor de
veiligheid en met de delegaties van de
syndicaten.
We hebben een toolbox-meeting gehouden i.v.m. de coronasituatie en de daarbij
horende sanitaire veiligheidsmaatregelen, zowel binnen het bedrijf, op weg naar
de werf als op de werf zelf.
Welke maatregelen neemt u straks op
weg naar en op de bouwplaats?
De maatregelen op weg naar de werf
zijn zeer lang onduidelijk geweest. Voor
4 mei mochten de arbeiders zich “solo”
verplaatsen in een bedrijfsvoertuig. Voor
de beperkte groep van vrijwilligers was
dit geen probleem. Voor de herstart aan
100% na 4 mei beschikte DSB niet over
voldoende voertuigen om dit te respecteren. We hebben dan besloten om
scheidingswanden in soepele plastic te
voorzien in de cabines (wanden in plexiglas werden politieel en verzekeringsge10

tief overleg gepleegd en samen een policy
opgesteld. Iedereen krijgt mondmaskers
en handgel. Daar waar nodig plaatsten we
doorzichtige scheidingswanden. De frequentie van de externe reinigingsdienst
werd verdubbeld. Vergaderingen worden
gelimiteerd, bezoeken van leveranciers
worden uitgesteld, werfbezoeken gebeuren waar nodig en met de voorziene sanitaire beschermingen.

wijs afgeraden). Deze wanden, gecombineerd met het verplicht dragen van
mondmaskers geven o.i. een antwoord
op de gestelde sanitaire eisen. Desgevallend vragen we eveneens aan een aantal
personen om hun eigen voertuig te gebruiken voor de professionele verplaatsingen. Hiervoor sloten we een aparte
verzekering af die tussenbeide komt bij
een ongeval.

Voor één bediende werd in overleg beslist (gezien de werkomgeving van de
partner) om over te gaan tot thuiswerk.
Voor de andere medewerkers die geen
uitvoerende rol hebben op de werkvloer zijn we individueel nagegaan of
home-office al dan niet georganiseerd kan
worden.

Vrij snel hadden we door
“
dat social distancing niet
altijd mogelijk zou zijn op
alle ogenblikken van de dag
en dat het dragen van een
mondmasker vrij snel zou
deel uitmaken van "het leven
na corona."

”

Elke ploeg is voorzien van jerrycans en
zeep, en elke persoon krijgt dagelijks
twee hygiënische mondmaskers. Aan
iedereen hebben we duidelijk meegedeeld dat indien er zich onveilige situaties voordoen op een werf onmiddellijk
contact dient genomen te worden met
onze interne veiigheidsadviseur. Deze
zal dan contact opnemen met de lokale
werfverantwoordelijke of coronaverantwoordelijke om de situatie te verbeteren
en indien nodig om te beslissen om de
werf te verlaten.
Welke maatregelen verwacht u later te
nemen op kantoor?
Voor de bedienden hebben we een collec-

Foto’s: DSB

Heeft u creatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor social distancing?
Ik denk niet dat we creatieve oplossingen hebben. Voor de social distancing
kan ik vertellen dat het respecteren ervan gepaard gaat met rendementsverlies; verlies dat we niet kunnen verhalen
op onze klanten. Om die reden ben ik
tevreden dat er klaarheid is geschept
in het gebruik van mondmaskers (type,
hoeveel/dag) zodat de social distancing
niet meer constant hoeft gehandhaafd
te worden.
Dat is trouwens ook de reden waarom we tijdens onze toolboxmeeting zo
gehamerd hebben op het dragen van
mondmaskers: “Het dragen van een
mondmasker is meer dan een hygiënische maatregel, het is een morele verplichting t.o.v. de collega/medemens”.

Een goed begin is het halve werk

Concrete en doenbare maatregelen
voor de heropstarters
Om de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen tegen te gaan, is het belangrijk de preventiehiërarchie toe te passen zoals
opgelegd in de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

“Social distancing” is een tweede belangrijke maatregel. Hou zo veel mogelijk minstens 1,5 m afstand, ook tijdens de
verplaatsingen. Een voldoende goede hygiëne op de werkvloer is de belangrijkste
collectieve maatregel.
Constructiv bracht de preventiefiche met
nummer 1068 uit. Deze geeft een overzicht
van de maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus op bouwplaatsen en
wordt op de nodige tijdstippen voorzien
van een update. De meest actuele fiches
kan u steeds terugvinden op de website
safetymypriority.be.
We sommen in dit artikel enkele tips op
voor hygiëne op de bouwplaats en lijsten
de aandachtspunten op voor het werken in
diverse situaties.

Tips voor hygiëne op de bouwplaats
• Zorg voor schone sanitaire voorzieningen die voldoende goed en voldoende
vaak worden onderhouden.
• Zorg voor afdoende voorzieningen met stromend water, vloeibare zeep, papier
om de handen te drogen en extra desinfecterende middelen voor de handen.
Vul de vloeibare zeep en desinfecterende middelen regelmatig bij.
• Stel desinfecterende middelen op basis van alcohol ter beschikking als er geen
reguliere faciliteiten beschikbaar zijn (voor mensen tijdens hun verplaatsing).
• Hang affiches op die oproepen om de handen te wassen, met instructies hoe dit
correct te doen.
• Reinig objecten die vaak worden aangeraakt in de sociale voorzieningen, zoals
deurknoppen, handgrepen, leuningen en waterkokers, vaker met reguliere
ontsmettingsmiddelen of water en zeep.
• Verhoog de frequentie van reiniging van toiletten en toiletcontainers.
• Zorg dat de handgrepen van gedeeld materieel worden gereinigd.
• Voorzie dozen met tissues en moedig het gebruik hiervan aan.
• Herinner het personeel eraan om geen kopjes, glazen, borden en bestek te delen.
Zorg ervoor dat de vaat na gebruik met water en afwasmiddel wordt gewassen.
• Zorg dat de ventilatiesystemen in de werfkeet goed werken.
• Ontsmet de werkplaats wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte
verlaat.

Werken
in diverse
situaties
In het overzicht op deze en volgende
pagina geven we enkele algemene
preventiemaatregelen met
betrekking tot het werken in
diverse situaties.
Gedetaillleerde
informatie kan u
raadplegen in de
preventiefiche 1068
van Constructiv.

11

Werken in de open lucht
Voor werken buitenshuis of in open lucht zijn geen bijkomende aandachtspunten vastgelegd.
Hier gelden de algemene bepalingen die omschreven staan in de preventiefiche 1068.

Werken binnenshuis
In een gebouw dat bewoond of in gebruik is:
• Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de
uitvoerders, in functie van de planning en de situatie ter plaatse en de eventuele wens
van de bewoners om geen werken uit te voeren.
• Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders
van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden.
• Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt
tenzij de ruimte groot genoeg is ( >1,5 meter).
• De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk
uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die
zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een
mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren.
• Om een maximale bescherming te garanderen, stelt de werkgever een PBM-kit ter
beschikking van de werknemers die binnenshuis werken.

Op plaatsen waar COVID-19-zieken verblijven dienen volgende
maatregelen te worden voorzien:
• alle uitvoerders dragen de verplichte PBM’s (masker FFP2 of meer)
• geen enkele interactie met de zieke(n)
• alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen
• bijkomende PBM's worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer.
• een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het
gebouw ingevuld te worden - om de situatie goed te kunnen inschatten
• de werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken kan dit werk zonder
nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren.

Coactiviteit
Volgende organisatorische maatregelen zijn mogelijk indien de coactiviteit aanleiding geeft
tot het uitvoeren van werken door werknemers van dezelfde of verschillende werkgevers op
eenzelfde verdieping/werklocatie/afgebakende ruimte... waarbij het risico ontstaat dat de
social distancing niet ten allen tijde kan gerespecteerd worden:
• Indien mogelijk, één enkele onderaannemer per verdieping/werklocatie/afgebakende ruimte.
• Indien niet mogelijk, het aantal arbeiders (van dezelfde of verschillende werkgevers)
die tegelijk aan de slag zijn, op eenzelfde verdieping/werklocatie/afgebakende ruimte
beperken waarbij elke arbeider verplicht wordt een mondmasker te dragen.
• Op werven dienen werknemers en andere aanwezigen zo min mogelijk elkaar te kruisen.
Hiertoe kan een circulatieplan uitgewerkt worden (bijv. éénrichtingscirculatie) inclusief
voorrangsregels (bij kruising) en het dragen van mondmaskers.
• Het item werforganisatie bij coactiviteit in Coronatijden dient expliciet vooraf besproken
te worden tussen opdrachtgevende aannemer en opdrachtnemende aannemer(s).
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Het beperken van de
coactiviteit op de werven is primordiaal om COVID-19 besmetting maximaal te vermijden.
In geval van coactiviteit duidt de
hoofdaannemer een voldoende
bevoegd Coronaverantwoordelijke
(iemand van de hiërarchische
lijn van de hoofdaannemer, bijvoorbeeld de ploegbaas) aan.
De mogelijke organisatorische
maatregelen die genomen kunnen worden, kunnen geraadpleegd worden in de preventiefiche 1068.

Welkom aan de 2020ste ondertekenaar
van het Safety My Priority-charter

“Als architect
waak ik erover
dat mijn plannen
ook tot in de details
veilig kunnen
uitgevoerd worden.”
Uw onderneming is de 2020ste ondertekenaar het Safety My Priority-charter. Waarom zijn jullie dit engagement aangegaan?
Een werf waar je mooie resultaten boekt
start als werf waar er respect is tegenover
elkaar en eerbied voor ieders werk, van
ontwerper over aannemer tot onderaannemer tot arbeider ... vaklui onder elkaar.
Dit respect merkt men in de eerste plaats
vooral visueel op door een goed verzorgde
werf (netheid) en werfuitrusting, waarbij
het bieden van noodzakelijke veiligheid en
hygiëne primaire factoren zijn.

een groep van personen, die samen of opvolgend aan elkaar diverse fasen van het
bouwproject doorlopen. Door hen samen
uit te nodigen op werfvergaderingen, kan
overlappend over preventiemaatregelen
nagedacht en gediscussieerd worden zodat gezamenlijk een correct kader van
maatregelen kan uitgeschreven worden
en als constante opgenomen in het voortschrijdende werfverslag.

Door vanaf de aanvang iedereen bij dit
afsprakenkader te betrekken, toont elk
ook gemotiveerder zijn inzet. Er is immers
Het is voor iedereen die je erop aanspreekt
samen tot deze consensus gekomen. Dit
evident dat de kaart van veiligheid een bekan per bouwproject gaan van specifieke
langrijke factor vormt in het handelen met
afspraken over het gebruik en toepassen
en onder elkaar. Het ligt echter in onze
van de individuele en collectieve bescheraard en het is een stuk ingebakken om
mingsmiddelen tot de noodzaak van verwaartoe we ons verplicht voelen, gemakplichte controles op de werf en de nood
kelijk aan onze laars te lappen!
aan een correct doorgesproken preventiebeleid - een eerste “hulplijn". Elkaar
We ondertekenden
aanspreken op zijn
dit charter dan ook
verantwoordelijkmet de volle overheid, maar waar je
De orde en netheid op
tuiging om ons entelkens eerst bij jegagement hierbij de werf is een belangrijke
zelf begint als voorte
onderstrepen, graadmeter voor de veiligheid
beeld.
de nood “veiligheid
eerst” niet langer die je hier uit af kan lezen.
Bewustwording
te onderkennen of
creëren dat een
onze dagelijkse geveiligheidscoördimakzucht te vergoelijken.
nator je niet als agent komt inspecteren,
maar een evidentie wordt die samen met
Veilig werken moet op alle bouwplaatsen
jou de werf begeleidt en preventief meeeen prioriteit zijn zodat het aantal ardenkt over veilig handelen in een gezonde
beidsongevallen daalt. Hoe pakken jullie
omgeving. Het streven naar en elkaar modit concreet aan?
tiveren tot een goede veilige en gezonde
Een bouwplaats is een bijzondere werksamenwerking tussen de betrokken bouwplek met een mengelmoes aan bezige
partners is cruciaal.
bijen. Aannemers, onderaannemers, medewerkers en arbeiders maar ook bouwHoe inspireren en motiveren jullie medeheren blijven motiveren om gedragsregels
werkers en partners om bewust veilig te
te wijzigen in functie van “eigen” veiligheid
werken?
op de werf is een constant punt waar moet
Engagement en inzet om een veilige weraan gewerkt worden.
komgeving te creëren kan je moeilijk afdwingen, dit is iets dat moet groeien vanEen bouwwerk wordt gerealiseerd door
uit ieders gezichtsveld.

“

”

Architect Peter Vral, zaakvoerder van
AiTarchitecten in Zottegem

AiTarchitecten wil
“
daadwerkelijk toekomstgericht de koe bij de horens
pakken en sterk inzetten
op het uitdragen van deze
verantwoordelijkheid die
elkeen aan een ander
verplicht is.

”

Het motiveren en inspireren van anderen
kan pas als je zelf eerst de nodige voorbeeldstappen zet, door het correct uitdragen en opvolgen van gedragsregels die je
jezelf als basiswaarden oplegt en zelf ook
wil uitdragen.
Daarnaast speelt ook het erkennen van de
kwaliteiten in anderen en het aanmoedigen ervan een belangrijke rol bij deze gedragswijziging tot meer inzet op veiligheid
en gezondheid.
Op regelmatige basis gespreksmomenten
inlassen met de medewerkers over hun
ervaringen, het evalueren van mogelijke
toepassingen en komen tot een eenvormige synthese omtrent zich voorgedane
casussen, leidt tot verdere bewustwording
bij de medewerkers en het uitschrijven
van gedragsregels die mee in de lastenboeken opgenomen worden. Voor iedere
medewerker op kantoor is het een uitdaging, een kunnen en moeten om veiligheid
en gezondheid op de hem toevertrouwde
ontwerpen en werven uit te dragen.
In naam van de ganse bouwsector bedanken we Peter van harte voor zijn
engagement en wensen hem nog veel succes in de verdere bewustmaking van veilig
werken op de bouwwerven.
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Ondertekening charter blijft belangrijk

Afwerkingsbedrijf staat helemaal
achter de campagne
Het aantal ondernemingen dat het Safety My Priority-charter ondertekent neemt toe. Ook het afwerkingsbedrijf ALU-VAN DE PUTTE
in Oosterzele is een overtuigde aanhanger van de sensibiliseringscampagne. Zaakvoerder Bart Van De Putte legt uit waarom.
Wat heeft jullie overtuigd om het charter
te ondertekenen?
Wij vinden het belangrijk om zo veilig als
mogelijk te werken. We weten dat er vooral
op de werven veel mogelijke onveilige situaties zijn, zoals werken op verschillende
verdiepingen, aanwezigheid van water en
andere putten, werken met machines, werken op oneffen terrein, lawaai, stof, enz…
Door het charter te ondertekenen maken
we ons als werkgever meer betrokken en
gaan we met onszelf, collega’s en medewerkers meer getriggerd en gemotiveerd
zijn om vooral na te denken hoe we ons
werk op een zo veilig werkbare wijze
kunnen uitvoeren. Om dan uiteindelijk de
uitgedachte werkwijze in de praktijk om
te zetten. En deze denkoefening moet
vaak herhaald worden omdat elke werf
anders is.
Op het atelier is dat dan een pak eenvoudiger. Daar zijn procedures uitgewerkt die
dag na dag herhaald kunnen worden.
Wat vinden jullie van de
Safety My Priority-campagne?
Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze
sensibiliseringscampagne een soort com-

De drie broers Willem, Jeroen en Bart Van De Putte staan
als één man achter veilig werken in hun familiebedrijf.

Willem

Jeroen

munity kunnen vormen waarbij de ene
partij (collega) de andere mee motiveert
om veiligheid en welzijn hoog in het vaandel te dragen.
Wat verwachten jullie zelf van de campagne?
Zoals hierboven vermeld, proberen we

Bart
een community te vormen en vooral het
belang van het veilig werken zo veel mogelijk toonbaar te maken. Met onder meer
affiches, flyers, filmpjes en meldingen op
sociale media.
Wat verwachten jullie van de Confederatie Bouw met betrekking tot de campagne? Wat kan de beroepsorganisatie nog
meer voor jullie doen om jullie te ondersteunen in veilig werken?
Ik heb het gevoel dat de Confederatie
daar al veel werk van maakt.
En bedrijven (zoals wij) die een preventieadviseur in dienst hebben, weten meestal
wel heel goed wat er allemaal met
betrekking tot welzijn en veilig werken moet
georganiseerd worden.
Ik denk dat de Confederatie zeker zo veel
als mogelijk bedrijven waar de zaakvoerder alleen is of slechts enkele mensen
in dienst heeft moet ondersteunen en
inlichten over deze materie.

PBM’s als oorbeschermers maken bij Alu-Van De Putte
deel uit van de dagelijkse werkroutine.
Foto’s: ALU-VAN DE PUTTE
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Blijf up-to-date via de Safety My Priority-toolbox

Met de vinger aan de pols
voor veiliger werken
Artikels, communicatietools, de magazines, promotietools, …
De Safety My Priority-toolbox breiden we
stelselmatig uit met concrete dossiers en
tastbare zaken die u helpen bij het preventief en veilig werken.

Veilig bouw
en
eerst denken :
en dan doen ,
!

Denk maar aan richtlijnen ter vermindering
van de risico’s van kwartsstof. PBM’s die de
vitale organen beschermen van de vakman
die buiten werkt. Of labels of foto’s voor
uw communicatie.
Deze wetenswaardige en nuttige informatie kan u snel en makkelijk gratis
downloaden via www.safetymypriority.be
Zeker de moeite waard om er regelmatig
de recentste ontwikkelingen en innovaties te vernemen. Zo blijft u alert op de
hoogte.

doe mee
safetym op
ypriority.
be

Voor nog meer visibiliteit rond veilig werken

Coronasignalisatie en -stickers gratis
ter beschikking
In de Safety My Priority-toolbox kan
u specifieke materialen en signalisatiematerialen downloaden en printen of bestellen. Naast signalisatiestickers zijn er ook mondmaskers en
corona-werfborden te verkrijgen.

er
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a
r
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n
e
t
h
c
wa

Tot slot ook gratis stickers in klein (6 x 6
cm) en groot (20 x 20 cm) formaat. Deze
stickers kan u laten kleven op tal van
dragers die een grote visibiliteit genieten,
zoals veiligheidshelmen op werven, op de
zij- en achterkanten van wagens, op de
deuren van werfketen enz.
Het zijn blikvangende signalen over het
extra engagement dat u, samen met uw
personeel en medewerkers, hebt opgenomen en dat u vandaag meer dan ooit in de
praktijk wilt omzetten.

je
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s
t
n
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h

1,5m

ers.

max. 1 p

Zet je
mondmasker
op

Houd
afstand
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Ook solidair met iedereen die begaan is met veilige bouwwerven?

Onderteken vandaag nog het Safety
My Priority-charter
Ga naar www.safetymypriority.be en onderteken het charter online. Of stuur het ingevuld naar Confederatie Bouw Safety My Priority, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel.
In naam van iedereen in de bouw: hartelijk dank dat u zich oprecht bekommert om veilig en gezond werken!

Safety My
My Priority-charter
Priority-charter
Safety

De Confederatie Bouw roept op om mee te doen met de bewustmakingscampagne Safety My Priority. Waarom?
Bewust
veilig werken
moet
een
zodat
arbeidsongevallen daalt.
De
Confederatie
Bouw
roept
opprioriteit
om meeworden
te doen
met het
de aantal
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 onzeen
bouwplaatsen
nabije
toekomstop
veilige
en gezonde
We
roepen alle
aannemers
hun partnersinindehet
bouwproces
om zich
actief in werkplaatsen!
te zetten om deze doelstelling
te bereiken. Maak van onze bouwplaatsen in de nabije toekomst veilige en gezonde werkplaatsen!

Waarom dit charter? Omdat
Waarom
dit charter?
Omdat
alle ongevallen
in de bouw
kunnen en moeten

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

vermeden
worden;
alle
ongevallen
in de bouw kunnen en moeten
iedereen, van
zaakvoerder tot arbeider,
vermeden
worden
verantwoordelijk
is voor veilig
gezond werken;
iedereen, van zaakvoerder
tot en
arbeider,
elke job in de bouw
ongevalvrij
moet worden.
verantwoordelijk
is voor
veilig en gezond
werken
elke job in de bouw ongevalvrij moet worden
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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 56 26 of via www.safetymypriority.be.

Dank voor uw engagement!

V.u.: Filip Coveliers, Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

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

