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Opleidingen lokale federaties en stages

Kwaliteitsvolle stages
“geven
u de garantie dat uw
toekomstige arbeiders al
zinvolle praktijkervaringen
opgedaan hebben.

”

Paul Depreter, voorzitter,
en Robert de Mûelenaere, gedelegeerd
bestuurder van de Confederatie Bouw

Kennis bijschaven en
jongeren opleiden
vormen het cement
van onze sector
De grootste massa van de opleidingen
die de Confederatie Bouw aanbiedt
bestaat
uit
veiligheidsopleidingen.
Gezien veiligheid in de bouw altijd een
actueel en noodzakelijk onderwerp blijft,
bieden wij samen met de lokale confederaties en de beroepsfederaties een ruim
aanbod aan. De domeinen waar we veel
aandacht aan schenken zijn VCA - Veiligheid, Werken op hoogte, Mobiele werktuigen, Preventiebeleid en Elektrotechniek.
In deze 5de editie van het Safety My Priority-magazine gaan we daar uitvoerig op in
met wetenswaardige tips en verwijzingen.
Tegelijk gaan we dieper in op de vraag:

“Hoe kunnen we jongeren meer enthousiasmeren om in de bouw te gaan werken?”,
want de toekomst van onze sector ligt in
hun handen. Investeren in kwaliteitsvolle
en boeiende stages dienen we meer en
meer bovenaan onze agenda te zetten.
Op pagina’s 6, 7 en 8 leest u hoe we hierbij ondersteunend te werk gaan. Dat de
hogescholen en de Vlaamse Confederatie Bouw ook hier hun steentje bijdragen,
wordt u duidelijk in de artikels op pag.
13, 14 en 15. Praktijkgerichte veiligheidsopleidingen en meer instroom van
stagiairs die doorgroeien naar volwaardige
werknemers, het zijn twee sterke pijlers die
we verder moeten uitbouwen.

Deze foto werd genomen voor het ingaan van de coronamaatregelen.
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Uitgestrekte werven: een uitdaging

Veiligheid in de praktijk:
de Oosterweelverbinding
De werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding, die sinds eind maart dit jaar stillagen vanwege de coronacrisis,
werden vanaf 20 april hervat. Als één van de belangrijkste werven gaat aannemer Rinkoniên de verkeerswisselaar
tussen de E17, R1 en E34 volledig heraanleggen.
Confederatie Bouw had een gesprek over het naleven van de beschermingsmaatregelen op de werven
met Anthony Casteels, projectdirecteur Rinkoniên, Bert Bauwens, projectleider Artes Group en Daan Watté,
projectmanager CIT Blaton.
Op een werf met een dergelijke uitgestrektheid sta je bloot aan tal van risico’s.
Hoe vangen jullie die op?
Anthony Casteels: “Vooreerst proberen
we in de cultuur van deze feitelijke vereniging veiligheid voorop te stellen. Want we
weten dat elk ongeval een enorme impact
heeft, zowel op de organisatie - de
werken vallen stil - maar ook op de
mensen die ermee geconfronteerd
worden.”

Een voorbeeld: bij het plaatsen van een
overkluizing boven de E17 gaan we op
voorhand bekijken hoe er geen nagels of
ander gerief naar beneden kunnen vallen.
Momenteel denken we zelfs om daar een
doek tussen te steken zodat er echt niets
door kan vallen.”

bezorgen we onze
“ Regelmatig
mensen toolboxen rond veilig

werken en geven daarbij
Bert Bauwens: “Onze mensen zijn
niet altijd gewend om naast voorbijde nodige uitleg.
razend verkeer dergelijke werken uit
te voeren. Meestal hebben we iets
Bert Bauwens,
meer ruimte. Auto’s en vrachtwaProjectleider bij Artes Group
gens zoeven nu langs of treinen rijden onderdoor. Om veilig te kunnen
werken in zulke omstandigheden moeten
Merken jullie de impact van de Safety My
we daarom des te meer voorzorgsmaatPriority-campagne?
regelen nemen. In onze voorbereiding zit
het meeste werk.
Anthony Casteels: “De Safety My Priority-

”

campagne brengt duidelijk de boodschap
van ‘veiligheid op de eerste plaats’, en is
alom aanwezig in de ganse industrie. Omdat op een werf als de onze niet enkel
de grote bouwondernemingen aanwezig
zijn maar ook heel wat onderaannemers,
maakt dat onze taak makkelijker om ook
hen te sensibiliseren rond veilig werken.”
Daan Watté: “Onderaannemers hebben sowieso een algemeen veiligheidsplan waarvan wij ook inzage hebben,
om te zien of hun intentie om veilig te
werken ook reëel is. Vervolgens vragen we hen om een vijftal specifieke
veiligheidspunten aan te geven die
met hun werk te maken zullen hebben.
De omgeving, het type activiteiten dat
ze moeten uitvoeren … Wij helpen hen daarbij en tegelijk checken we ook of ze goed
begrepen hebben in welke omstandigheden zij komen werken voor ons.”
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Anthony Casteels,
projectdirecteur Rinkoniên:
“Zorg dat je in je verhaal consequent
veiligheid vooropstelt en dat je dat ook
uitdraagt, samen met iedereen.”

Anthony Casteels: “Veiligheid is niet
enkel een bekommernis van het management of van de mensen van wie het de
verantwoordelijkheid is, maar evengoed
van het onthaal, van andere afdelingen,
van alle werknemers.
We willen een algehele veiligheidscultuur
uitdragen en tegelijk ook in de organisatie implementeren, lokaal en bij elke
aannemer op zich.”
Daan Watté: “Het is inderdaad onze
taak om dat bewustzijn van veilig werken ‘van boven naar beneden’ op de
werkvloer ingang te doen vinden, en de
mensen daarin te helpen. Vooral ook
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door hen erop te wijzen dat het
om hùn veiligheid gaat. Als er moet
geslepen worden, dan moet het
dragen van een veiligheidsbril een
automatisme zijn. Ze moeten dat
doen voor hùn ogen, (glimlachend)
en niet de mijne. Het is uiteindelijk
de bedoeling dat iedereen op ’t
einde van de dag veilig en gezond
terug naar huis gaat.”

onderaannemers vragen we
“ Aan
om een vijftal veiligheidspunten

Kunnen we stellen dat de bouwsector
zich meer en meer de ‘veiligheidscultuur’
eigen maakt?
Daan Watté: “We merken dat er een kentering is ontstaan in de collectieve men-

aan te geven die met hun werk
te maken hebben

”

Daan Watté,
projectmanager bij CIT Blaton
taliteit, en dat we onze boodschap van
‘voorrang aan veiligheid’ moeten blijven
herhalen en herhalen. Dit wil zeggen
dat we onze mensen constant dienen te
wijzen op veilig werken en dat we de
gevaarlijke situaties durven benoemen.”
Anthony Casteels: “Het wordt niet zomaar

meer aanvaard dat je onveilig werkt,
punt. Die ‘omslag’ in denken en handelen is bijzonder positief en hoopgevend naar de toekomst. Het feit
dat mensen elkaar daarop aanspreken, zo van “Sorry, als jij onveilig
werkt, breng je ook mij in gevaar!”,
kan ik alleen maar toejuichen, ja
zelfs aanmoedigen.

Het belangrijkste is het verhaal dat je
daarbij brengt. Zorg dat je in je
verhaal consequent veiligheid vooropstelt en dat je dat ook uitdraagt, samen
met iedereen. Zorg dat je een
consequent verhaal brengt.

Extra maatregelen
in tijden van corona
Om ervoor te zorgen dat de werken
veilig verlopen is een memorandum
opgesteld dat specifiek inzoomt op
het naleven van de beschermingsmaatregelen op de werven.
“We informeren vooraf alle arbeiders
persoonlijk en voorzien op regelmatige afstand in informatieborden en
sanitaire stations met water, zeep
en handgel”, zegt Anthony Casteels
projectdirecteur van Rinkoniên. “Om
de maatregelen rond ‘social distancing’ te kunnen naleven, voorzien we
in apart vervoer voor de werknemers
zodat ze niet allemaal samen in
één voertuig zitten. Er zijn ook
verschillende coronacoördinatoren aangesteld die
dagelijkse
inspectierondes op de werf
uitvoeren.”

Bij het plaatsen van een
overkluizing boven de E17 wordt
op voorhand bekeken hoe er
geen nagels of ander gerief naar
beneden kunnen vallen.

 Wenst u dit interview nog ook nog eens te bekijken, dan kan dat via https://www.safetymypriority.be/
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Jongeren zijn de toekomst van de bouw

Investeer mee
in kwaliteitsvolle stages
Hoe kunnen we de toekomst van de bouw verzekeren? Het antwoord op die vraag ligt in handen van onze jongeren, én
in die van onszelf. Als we meer jonge arbeidskrachten willen laten doorstromen naar onze sector, dan zijn kwaliteitsvolle
stageplaatsen van uitzonderlijk belang. Daarom is het zinvol om te focussen op de inhoud van de stage alsook meer
aandacht te hebben voor de begeleiding en het welzijn van de stagiair.
In deze bijdrage willen we de aannemers meer informatie verstrekken over stages: over de voorwaarden, de stagementor,
de voorbereiding van de stage tot en met het onthaal, de opvolging en de evaluatie van de stagiair.
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Opbouw
van een goede
stage-ervaring
Als u eraan denkt om een stageplaats aan te bieden, dan kunnen
wij u de nodige ondersteuning
bieden. Tijdens een stage bent
u immers verantwoordelijk voor
het goede verloop en dient u
ervoor te zorgen samen te groeien
naar een positieve ervaring voor
alle betrokkenen: de leerling, de
school en uw bedrijf.

Er zijn 5 stappen naar een geslaagde stage:
1. Kan uw bedrijf een kwaliteitsvolle
stageplaats aanbieden?
2. Wie kan stagementor zijn?
3. Hoe moet u de komst van een stagiair
voorbereiden?
		► Welke activiteiten kan u de
		 stagiair aanbieden?
		► Opmaak van een risicoanalyse
		 en voorstellen van preventiemaatregelen
		► Gezondheidstoezicht
		► Hoe spreekt u af met de school
		 en de leerling?
4. Onthaal en informatie over welzijn
5. Wat met de evaluatie?

1. Kan uw bedrijf een kwaliteitsvolle stageplaats aanbieden?
Toets af of uw bedrijf een kwaliteitsvolle
stageplaats kan aanbieden en hou daarbij rekening met volgende aanbevelingen
uit de sector, zoals
• deelname aan een stage-informatiebijeenkomst die door de school wordt
georganiseerd;
• een proefdag voor de stagiair of een
werfbezoek, georganiseerd via de
school;
• een efficiënte communicatie tussen
alle partijen;
• een veilige werf met de nodige
welzijnsvoorzieningen;
• aansluiten bij de studierichting en
-inhoud van de leerling;
• maximaal 2 stageovereenkomsten
(per schijf van 10 werknemers).

de risico’s vast te leggen en te bepalen
welke preventiemaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en inentingen
nodig zijn voor de stagiair. Indien nodig
ondergaat de stagiair een bijkomende/

aanvullende
gezondheidsbeoordeling
waarvan de inhoud wordt bepaald door
de risicoanalyse. Verder bereidt u, samen
met de stagementor, ook het onthaal van
de stagiair voor.

2. Een stagementor aanduiden
Wie u aanduidt als stagementor, is een
belangrijke keuze voor u en voor de
stagiair en dient u dus goed te overwegen. Zo moet de toekomstige mentor
voldoende ervaring hebben en de
“feeling” hebben om jongeren iets bij te
leren over het vak. Hij moet ook openstaan voor een constante dialoog met
de stagiair (de stagiair kan altijd met
zijn/haar vragen bij hem/haar terecht),
de taken van de stagiair nauwlettend
opvolgen en waar nodig bijsturen. Als een
‘goede huisvader/huismoeder’ engageert
de stagementor zich eveneens om de
beheersinstrumenten (vb. stageboekje,
evaluatiefiches, ...) in te vullen.

3. Hoe bereidt u de komst van
een stagiair voor?
In eerste instantie gaat u na welke werkzaamheden de stagiair mag uitvoeren.
Daarna voert u een risicoanalyse uit om

Leerlingen krijgen voor het eerst te maken met
realistische werksituaties en kunnen de kennis die ze op
school hebben opgedaan omzetten in de praktijk.
Dit geeft u ook de garantie dat uw toekomstige arbeiders
al praktijkervaringen opgedaan hebben.
Deze foto's werden genomen voor het ingaan van de coronamaatregelen.
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4. Onthaal van de stagiair en
informatie over welzijn
Zorg dat het onthaal in een goede en ongedwongen sfeer verloopt, zodat de stagiair zich thuis voelt in uw bedrijf. Betrek ook
de stagementor erbij. Gezien de korte duur
van de stage kan u het onthaal beperken
tot een dag.
Hieronder vindt u enkele tips om op te
nemen in de onthaaldag. In de voormiddag
kan u volgende onderwerpen overlopen:
• stel de medewerkers persoonlijk voor
aan de stagiair en vraag ze hun functie
in het bedrijf toe te lichten;
• bespreek met de stagiair het takenpakket en de vaardigheden, kennis en
attitudes die hij/zij tijdens de stage
moet verwerven;

• informeer de stagiair over veiligheid en
geef hem/haar alle nodige materialen
en kledij;
• toon de stagiair de risicoposten waarvan
sprake is in de risicoanalyse en maak
hieromtrent duidelijke afspraken;
• maak de stagiair duidelijk dat hij/zij zich
moet gedragen zoals de andere medewerkers en dat hij/zij dezelfde regels
moet naleven;
• zorg voor een rondleiding in uw bedrijf
en informeer de stagiair uitvoerig over
het reilen en zeilen in uw bedrijf;
• praat met de stagiair over het begin en
einde van de werktijden, het takenpakket, …;
• breng zeker ook praktische aspecten
ter sprake: maaltijden, carpooling,
parkeerplaats, … voorzie eventueel in

documentatiemateriaal, maar overlaad
de stagiair niet met informatie.
Na de middag kan u de de stagiair een
eerste stageopdracht geven en deze laten
toelichten door de mentor.

5. Evaluatie
Hoe was de ervaring voor de leerling
en voor u? Deze evaluatie moet een
bevestiging zijn van hoe de stage in
uw bedrijf verlopen is.
Op een objectieve manier moet u
kunnen inschatten op welke punten
de stage een succes was. Daartoe
kan u een beroep doen op de
evaluatiedocumenten die de school u
ter beschikking stelt.
https://www.safetymypriority.be/
blogs/jongeren-tewerkstellenin-de-bouw-een-overzicht/

De stage als springplank naar een job in onze sector
Interesse in het aanwerven van een of meerdere stagiairs?
Om u hierbij te ondersteunen heeft Constructiv de ‘Stagegids voor de
Aannemer’ samengesteld. Een handig dossier met checklists en werkpost- en toolboxfiches waarmee u concreet aan de slag kan om er een
geslaagde stage van te maken die misschien wel kan uitmonden in een
vaste aanwerving.
De ‘Stagegids voor de Aannemer’ kan u gratis aanvragen via
www.constructiv.be of gratis downloaden via
www.buildingyourlearning.be
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Een ongeval
vermijden =
iedereen wint!

Dankzij onze preventieacties
bij onze klant-bedrijven daalt
het aantal arbeidsongevallen
bij hen.
Want bij Federale Verzekering
zorgen we voor een veilige en
gezonde werkomgeving voor
uw personeel.
En dit heeft een grote impact
op de gezondheid van uw
bedrijf.
Een win-win voor iedereen.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Surf snel naar federale.be of contacteer de adviseur uit uw regio: 0800 14 200
Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be. Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand,
Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV. Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel. BTW
BE 0403.257.506 - Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen. Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE19
3100 7685 5412 - RPR Brussel. BTW BE 0407.963.786
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Confederatie Bouw Limburg
en De Ceuster slaan handen in
elkaar tegen arbeidsongevallen.

e cursus

theoretisch
praktische

De Ceuster ondertekent het
‘Safety my priority’ charter.

feuille

KMO-porte

Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg:
“De Belgische bouwsector telt jaarlijks 14.600
arbeidsongevallen. Per dag betreuren we 56 ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Er valt
helaas ook één dodelijk slachtoffer per maand. Deze
cijfers zijn onaanvaardbaar.” “Vaak voorkomende ongevallen zijn valpartijen van grote hoogte, machines
met bewegende delen die mensen ‘grijpen’, het verlies
van controle over een machine of gereedschap, aanrijdingen en vallende objecten.” legt Davy De Ceuster
uit.
“Het houdt niet op, niet vanzelf”, zegt Chris Slaets
“Daarom dat we blij zijn, dat onze structurele
partner De Ceuster het charter ook ondertekende
en de campagne mee zal uitdragen. Wij zijn er als
Confederatie Bouw Limburg van overtuigd dat de
extra dienstverlening die we via De Ceuster aan onze
leden kunnen aanbieden voor een extra ondersteuning
naar preventiebeleid zorgt. Dit aanbod van diensten
vult de behoefte in waar onze bouwbedrijven een
dagelijkse nood aan hebben.” “Werknemers kunnen
natuurlijk maar veilig handelen als ze voldoende opleiding krijgen.” vult Davy De Ceuster aan.
Chris Slaets: “Hot deze winter is de opleiding
‘snelopbouwkraan’ die tot stand komt dankzij onze
structurele partner De Ceuster. De kraan staat gedurende
de winterperiode op de Bouwcampus, hét ideale
moment voor de arbeiders om op opleiding te gaan.”

proeven

ft 5 jaar

getuigschri

ntrum

opleidingsce
op maat &

op locatie

ist

kraanmachin

ingen bouw
winteropleid

Schrijf u vandaag nog in voor een winteropleiding

in samenwerking met

BOUWKRANEN - WERFLEVERANCIER

bouwkraanmachinist en geniet van kortingen en
subsidies. Het ervaringsbewijs is 5 jaar geldig.
Kom naar ons opleidingscentrum te Lommel en
Hasselt of kies voor een exclusieve opleiding op
uw locatie. Info en data vindt u op :

www.kraanmachinist.club
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Veiligheid voor alles bij asbest

Een overzicht van recente richtlijnen
Wordt uw bedrijf geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen? Voeren uw werknemers werken
uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld? Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te
beschermen tegen de risico's van blootstelling aan asbest. Wat houden die veiligheidsplichten concreet in?

Risicoanalyse en beheersprogramma

Asbestinventaris
opstellen

Melden van de werf
met asbest

Als werknemers kans lopen op een blootstelling aan asbest tijdens werkzaamheden dient u een risicoanalyse te laten
uitvoeren. Als hieruit blijkt dat er effectief
asbest in het gebouw aanwezig is, moet
er een beheersprogramma opgemaakt
worden. Dit programma omvat alle te
nemen preventiemaatregelen om het
risico op blootstelling zo klein mogelijk te
maken. Het bepaalt ook wat met het
asbesthoudende materiaal zal gebeuren.

Als werkgever bent u ook verplicht om
een asbestinventaris op te stellen voor
het gebouw. U kan dit zelf opstellen
in samenwerking met uw preventieadviseur, of u kan een beroep doen
op een expert in dienst bij een erkend
asbestlabo. Deze inventaris moet u zowel
voorleggen aan uw eigen werknemers,
als aan werknemers van derden die eveneens werkzaamheden zullen uitvoeren.

Een werf moet gemeld worden via de
portaalsite https://www.socialsecurity.be.
Tijdens het invoeren van de gegevens
met betrekking tot de werf en de betrokken aannemers kan ook de verwijdering
van asbesthoudende materialen gemeld
worden.

Geen asbestinventaris
opgemaakt?

Bijkomend moet er nog melding van de
asbestverwijderingswerken
gemaakt
worden aan de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg (FOD WASO – afdeling Toezicht
op het Welzijn op het Werk van het
ambtsgebied waar de asbestverwijderingswerken worden uitgevoerd).

Dan moet de werkgever die werkzaamheden uitvoert waarbij er een mogelijk
risico op blootstelling aan asbest is, alle
nodige maatregelen treffen vooraleer de
werkzaamheden aan te vatten.
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Melding aan de
plaatselijke directie TWW

Opleidingen voor werkgevers en -nemers
Werkt u in de bouwsector, dan geniet u verschillende opleidingspremies.
Constructiv komt zowel voor werkgevers als voor arbeiders van de bouwsector tussen in
opleidingskosten. Een overzicht van de opleidingen waarvoor financiële tussenkomsten
bestaan (waaronder verschillende opleidingen over asbest) vindt u op de website van
Constructiv (www.constructiv.be)

Bijhouden van een
personeelsregister
Als werkgever dient u een register bij
te houden van de werknemers die aan
asbest worden blootgesteld. Dit bevat:
► de naam van de werknemer, te noteren
per werkdag;
► de aard en de duur van de werkzaamheden;
► de individuele blootstelling (uitgedrukt
als de concentratie van asbestvezels in
lucht);
► eventueel resultaten van uitgevoerde
asbestvezelconcentratiemetingen in de
lucht.
Dit register wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste
ambtenaren en van de preventieadviseur-arbeidsarts. Het wordt gedurende
40 jaar na het einde van de blootstelling
bewaard bij de interne of externe preventiedienst van de werkgever.

Wat als u tijdens de werkzaamheden materialen
ontdekt die vermoedelijk
asbest bevatten?

Wat te doen alvorens uw
werknemers starten op
een werf waar asbest
aanwezig is?

Als u tijdens de werkzaamheden verdacht
materiaal constateert, zet u onmiddellijk
alle activiteiten stop. U evacueert zo snel
mogelijk de arbeidsplaatsen die kunnen
besmet zijn en sluit de toegang tot deze
zones af. Vervolgens contacteert u een
erkend laboratorium om een staalafname
te komen doen. Op basis van hun
resultaten, neemt u de nodige preventiemaatregelen.

Welke beschermingsmaatregelen u moet
nemen, wordt bepaald door het type
handelingen dat uw werknemers zullen
uitvoeren. Er bestaan 3 typen handelingen:
1. Sporadische handelingen
2. Eenvoudige handelingen
3. Verwijderingen waarvoor een erkend
asbestverwijderaar verplicht is

Deze handelingen worden in detail weergegeven in de Infofiche
‘Asbestverwijdering - Een leidraad voor de preventieadviseur’ die u kan
opvragen via www.buildingyourlearning.be
Bijkomende informatie vindt u ook op www.alertvoorasbest.be
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Opleidingen van de
lokale confederaties

Uw kennis
over veilig
werken
bijschaven
Veilig werken op hoogte (module 2),
EHBO bijscholing, asbestverwijdering
eenvoudige handelingen, het behalen
van een VCA-diploma 'Basisveiligheid', …
Het is maar een greep uit het brede
aanbod van opleidingen rond veilig
werken die onze lokale confederaties
en beroepsfederaties u en uw
werknemers aanbieden.

Driedubbele doelstelling
Door deze opleidingen continu aan te
bieden slaan we eigenlijk drie vliegen in
één klap. Eén: dankzij de praktijkgerichte
opleidingsprogramma’s blijft u voortdurend op de hoogte van de actueelste
richtlijnen en voorschriften die u en uw
werknemers op de werven dienen toe te
passen. Twee: de opleidingen dragen bij
bij tot een verhoogd veiligheidsbewustzijn onder uw operationele medewerkers,
en in het bijzonder degenen die risicovolle taken dienen uit te voeren. Drie: kennis
verhoogt uw rendement.

Over gans het land, op uw maat
Van Aartselaar tot Zwijnaarde, de opleidingen zijn geografisch zo verspreid dat ze
voor u en uw werknemers vlot bereikbaar
zijn. Gegeven door veiligheidsexperten
die de werkvloer door en door kennen
wordt uw kennis over veilig werken grondig
bijgeschaafd. Bovendien kunnen de lokale
confederaties en beroepsfederaties ook
opleidingen op maat aanbieden.

Het actuele aanbod
Via www.cms.confederatiebouw.be/Opleidingen of www.opleidingindebouw.be
krijgt u een overzicht van alle opleidingen,
waaronder die rond veiligheid.

Hebt u specifieke vragen over één
of meerdere veiligheidsdomeinen die
betrekking hebben op uw onderneming
of uw bouwwerven?
Mail die gerust naar
info@confederatiebouw.be
en we helpen u verder met concrete
informatie en tips
Deze foto werd genomen voor het ingaan van de coronamaatregelen.
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Kiezen voor een
opleiding in de
bouw? Da’s een
veilige keuze!
De dubbele rol van Paul Kenis, lector in de bachelor Bouw en
coördinator van de nieuwe graduaatsopleiding Werforganisatie
van Odisee hogeschool, komt goed van pas om ons te vertellen
op welke manier veiligheid is ingebed in de opleidingen van onze
toekomstige (assistent-) werfleiders.
Wat is eigenlijk het verschil tussen
het graduaat Werforganisatie en de
bachelor Bouw?
Paul Kenis: Buiten het feit dat het graduaat een 2-jarige opleiding is ten opzichte van de 3 jarenstudie voor het
behalen van een bachelor-diploma, zit
het verschil voornamelijk in de aanpak.
Bij de bacheloropleiding hanteren we
een meer klassiek systeem waarbij studenten eerst de nodige competenties
behalen om die vervolgens in het laatste jaar een eerste keer in de praktijk te
kunnen toepassen op hun stage. Bij het
graduaat zullen de studenten doorheen
de 2-jarige opleiding 60% op de werf
(werkplek) doorbrengen. Ze leren door
te kijken en te doen en brengen die kennis vervolgens mee naar school waar wij
ze een breder kader meegeven.
Zijn deze graduaatsstudenten dan wel
meteen inzetbaar op de werf?
Paul: Na 5 intense oriëntatieweken starten ze met een verkennende stage waarbij
ze vooral het dossier moeten leren ken-

nen. De plannen leren lezen, het bestek
doorgronden en de meetstaat uitpluizen.
Daarnaast krijgen ze wat kleine taken
en moeten ze een eerste uitvoeringsprocedure uitschrijven. In een later
stadium moeten ze door middel van
opdrachten de planning van hun werf
doorgronden, werkvoorbereidingen analyseren en verschillende uitvoeringsprocedures
uitschrijven
waar
ze
aandacht moeten besteden aan de
werkvoorbereiding, de planning, de
verschillende uitvoeringsstappen en de
veiligheid.
Heeft het aspect veiligheid dan een
prominente plaats in de opleiding?
In de graduaatsopleiding is veiligheid verweven doorheen de volledige
opleiding. Bij hun eerste werfbezoek
leggen we de focus op de verschillende veiligheidsmaatregelen op de
werf. Vervolgens moeten ze iedere uitvoeringsprocedure aftoetsen aan het
VCA-handboek en tenslotte geven twee
studenten wekelijks een toolbox aan de

Docent
Paul Kenis,
bezieler en
coördinator
van het
Tanzaniaproject.
andere studenten waarbij ze steeds een
ander hoofdstuk uit het VCA-handboek
behandelen.
Gaat het er in de bacheloropleiding ook
zo aan toe?
We hadden bij het graduaat natuurlijk
het voordeel dat we van een leeg blad
zijn kunnen starten. In de bacheloropleiding komt het aspect veiligheid
iets klassieker aan bod. Er is een vak
veiligheid en tijdens de uitvoeringspraktijk, waarbij ze onder andere de bekisting voorbereiden van een tussenvloer,
moeten natuurlijk ook de nodige veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om
te kunnen slagen. Ten slotte komen ze
tijdens de werfbezoeken, eindwerken en
stages ook in contact met de verschillende veiligheidsaspecten en bewijzen
dat ze dit onder de knie hebben doen ze
tijdens het VCA-examen.
Jullie geven ook de optie aan studenten om een bouwproject in Tanzania te
gaan realiseren, hoe zit het daar met de
veiligheid?

Deze foto's werden genomen voor het ingaan van de coronamaatregelen.
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Het lijkt erop dat jullie studenten klaar
zijn om veilig aan de slag te gaan in de
bouw, zijn er eigenlijk genoeg jobs in de
bouwsector?
De afstuderende studenten van beide opleidingen kunnen bijna meteen aan de slag.
Bevragingen bij onze oud-studenten leren
ons dat iedereen die dat wenst in de eerste
maanden na afstuderen aan de slag is in
de bouwsector. Tot op heden zijn onze opleidingen nog steeds een knelpuntberoep.
Kiezen voor een opleiding in de bouw is
dus een veilige keuze voor de toekomst.
De studenten en ikzelf kunnen daar aan
de levende lijve ondervinden hoe fantastisch het is om hier de mogelijkheden
te hebben om veilig te kunnen werken.
Daar is dat allesbehalve evident. Ik hoop
alvast dat ze na die ervaring beseffen
hoe groot het privilege is om veilig te
kunnen werken en het later in hun job
dus niet als een verplichting te zien.
Hebben jullie nog toekomstplannen
met het onderdeel veiligheid in jullie
opleidingen?
De goede ervaringen uit het graduaat
willen we ook meenemen in de bacheloropleiding. We hebben al enkele verschuivingen doorgevoerd om de studenten van bij de start van hun opleiding in
contact te brengen met het aspect veiligheid. Op deze manier kunnen we dit
eenvoudiger aan bod laten komen in de
andere opleidingsonderdelen.

Over Paul Kenis
Paul Kenis is een lector van de bachelor Bouw van de Odisee Hogeschool. Sinds
vorig jaar is hij ook betrokken bij de opstart van het graduaat Werforganisatie als
coördinator.
Daarnaast is hij ook de oprichter van het keuzevak Tanzania waar hij laatstejaarsstudenten van de bacheloropleiding de kans biedt om 2 weken de handen uit de
mouwen te steken bij een bouwproject in Tanzania (in 2018 hebben de studenten
meegewerkt aan de bouw van een ziekenhuis, in 2019 aan de renovatie van een
school). Naast de bijdrage in arbeid zorgen de studenten samen met enkele
Belgische bouwbedrijven voor de financiering van deze bouwprojecten.

Deze foto's werden genomen voor het ingaan van de coronamaatregelen.
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G.S.S.
GILBERT STEEL SOLUTIONS

Het GSS-profiel

GSS-Safe

is een verloren randbekisting waarmee je snel, gemakkelijk en zonder risico’s
beton stort tot een vloerdikte van 40 cm op holle
welfsels, breedvloerplaten
en potten.

is een veiligheidsleuning
die eraan gekoppeld kan
worden op een zeer snelle
manier, zonder de muur te
doorboren en zonder demontage achteraf.

Construct Materials Group
Het succes van GSS is niet onopgemerkt voorbij gegaan
in de bouwwereld. Zo werden we recent opgenomen in
de nieuwe groep “Construct Materials Group”, in handen
van Buysse & Partners, om de exponentiële groei in goede banen te leiden. Het team van GSS wordt uitgebreid
om de bouwbedrijven nationaal nog beter te kunnen
dienen. Ook omringende landen kloppen aan de deur.

Meer info? www.gssprofiel.be

 stan@gss.be

Nieuwste innovaties: GSS Prefab, GSS Box en
GSS Edge
De Prefab fabrieken zijn zeer enthousiast over onze
inbouwsystemen (GSS Prefab en GSS Box), waardoor
de aannemer op de werf meteen onze GSS Safe veiligheidspalen kan voorzien zonder demontage achteraf.
Ook wanneer de predal niet ondersteund wordt door
een balk of muur kan je voortaan bekisten en een veiligheidsleuning plaatsen met GSS Edge. GSS blijft vernieuwen en luistert graag naar de noden van elke aannemer,
van woningbouw tot klasse 8. Daarnaast hebben we tal
van andere veiligheidsartikelen. Voor zowat alles kunnen we een oplossing voorzien.

 Voortbeemden 2, 2400 Mol

 +32 470 50 66 77
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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: ................................................................................................................................................................................................................................................

