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TECHNOLOGIE

een onverwachte bondgenoot op het vlak van veiligheid?

Een nieuwe vormgeving voor Safety My Priority-magazine.

Thomas Scorier, voorzitter en Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw
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Werken bij koud weer
Zo hou je het veilig en
comfortabel

Veiligheid scherper in
beeld gebracht

E

en kleine twee jaar geleden zijn we gestart met de campagne Safety
My Priority. De bedoeling hiervan? De Belgische bouwsector in de top 5
loodsen van Europese landen met het laagste aantal arbeidsongevallen.
Verderop in dit magazine lees je hoe de cijfers evolueren. En welke
maatregelen je kan nemen om de veiligheid te verhogen.
Over het gebruik van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
hoeven we niet te discussiëren. Maar ook digitale toepassingen hebben
intussen hun nut bewezen. Adviseur Danny Van Overmeire, van Constructiv,
bekijkt dan weer hoe we vandaag anders omgaan met veiligheid dan
pakweg 10 jaar geleden.
Naast gedrag is een goede voorbereiding essentieel. Dat geldt des
te meer bij lage temperaturen en andere moeilijke omstandigheden.
Zoals bouwplaatsen op en langs het water. Niet te verwonderen dus dat
bij Herbosch-Kiere louter een helm, handschoenen en veiligheidsschoenen
niet volstaan.
Tot slot nog dit: na vijf edities vonden we het tijd voor een make-over.
Een nieuwe stijl voor ons magazine, moet de lezer meer goesting en
inspiratie geven. Dat geldt trouwens in twee richtingen. Neemt jouw bedrijf
opmerkelijke maatregelen om het aantal arbeidsongevallen omlaag te
krijgen? Laat het weten via communicatie@confederatiebouw.be. Goede
voorbeelden verdienen navolging en ... misschien wel een reportage.

Werken op en rond water

Herbosch-Kiere verstevigt
Scheldeoevers in Wichelen

H

erbosch-Kiere is specialist in rivier- en haven-, kust- en offshoreprojecten. Het verlegt en verstevigt
de Scheldeoevers ter hoogte van Wichelen. Jonas Deryckere, hoofdwerfleider bij Herbosch-Kiere, vertelt
over de bijzondere veiligheidsmaatregelen die komen kijken bij werken op en rond het water.

Persoonlijke veiligheid
een prioriteit

Samenwerken met
scheepvaartinspectie

Flexibel omgaan met
getijden

“Herbosch-Kiere maakt deel uit
van de Eiffage-groep. Veiligheid
is er prioriteit. Onze interne regels
gaan vaak nog een stap verder
dan de wettelijke voorschriften.
Een
helm,
handschoenen,
veiligheidsschoenen
en
een
veiligheidsbril zijn bij om het even
welke opdracht verplicht. Werk
je op minder dan 1,5 meter van
de waterkant of op een ponton?
Dan draag je bovendien een
zwemvest. Aan de oevers leggen
we reddingsboeien op korte
afstand van elkaar. En op grote
pontons plaatsen we leuningen.”

“Zeker op een drukbevaren rivier
als de Schelde moeten we rekening
houden met varend vrachtverkeer
en plezierjachten. Om dat in goede
banen te leiden, werken we samen
met de scheepvaartinspectie. Die
stelt een signalisatieplan op dat
wij nauwgezet uitvoeren. Aan de
sluizen krijgen de schippers al
een melding van de werken en
de vraag om vaart te minderen
wanneer zij de werf voorbijvaren.
Via de marifoon zijn we op de
pontons en werfschepen altijd
voor hen bereikbaar.”

“De Schelde is een getijdenrivier.
Tussen eb en vloed zit soms
5 meter hoogteverschil. Dat
beïnvloedt ons werk. We moeten
erop inspelen en er flexibel mee
omgaan. In de winter staat het
water bovendien hoger dan in de
zomer waardoor onze werkpiste
regelmatig blank staat. Hoe we dat
oplossen? Door een dijk te bouwen
die het water tegenhoudt.”
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Nieuwe technologie
vergroot veiligheid

Ingebakken
veiligheidscultuur

“Ook nieuwe technologie draagt
bij tot een grotere veiligheid.
We maken er dan ook dankbaar
gebruik van. Een voorbeeld?
Om zijn metingen uit te voeren,
stapte onze landmeter vroeger
met zijn apparatuur heel dicht bij
de onstabiele en ongelijkmatige
oevers. Tegenwoordig gebruikt hij
daar een drone voor. Zo blijft hij op
veilige afstand van de rivier, wat
het risico aanzienlijk verkleint.”

“Onze preventiedienst zet fors in op de
veiligheidscultuur. En dat werpt zijn vruchten af.
Kwam het vijf, zes jaar geleden nog regelmatig
voor dat iemand zijn helm niet droeg, dan
is dat vandaag een uitzondering. Een pluim
voor de collega’s, want ze pakken het goed
aan. Met ruimte voor ludieke acties, zoals een
kruiswoordraadsel met kernwoorden over
veiligheid waarmee je een cadeaubon kunt
winnen. 90 procent van de medewerkers vult die
in! Het besef waarom die veiligheidsmaatregelen
zo belangrijk zijn, is enorm gegroeid. Een ware
mentaliteitsverandering waarvan iedereen beter
wordt.”

Communicatie op
de werf

Waterlast voorkomen

“Net
omdat
veiligheid
zo
belangrijk is, communiceren we
er veel en breed over. Hoe je dat
doet op de werf? Onder andere
via werfdoeken met afbeeldingen
van het veiligheidsmateriaal dat
je moet gebruiken. Nu staan ook
de
coronavoorschriften
erop,
met iconen voor handen wassen,
mondkapje en afstand houden.
Eenvoudig, klaar en duidelijk voor
iedereen.”

Herbosch-Kiere voert de werken uit in opdracht
van De Vlaamse Waterweg. Het voornaamste
doel is wateroverlast voorkomen. Hoe? Door de
stabilisatie van de Scheldeoever in Wichelen
met versteviging van de dijk, de verhoging
van de waterkering en de bouw van een
pompstation. Ook aan omwonenden, wandelaars
en fietsers is gedacht. Het Scheldeplein en de
Scheldepromenade zijn in Wichelen binnenkort
dé ontmoetingsplaats aan de rivier.
De werf virtueel bezoeken? Bekijk het filmpje
met Jonas.

Digitaliseren tegen ongevallen

Technologie en veiligheid
vrienden voor het leven

W

elke technologieën mogen we binnenkort verwachten? Hoe verhogen
innovaties en nieuwe technologie de veiligheid? Hoe doe jij daar als werkgever
je voordeel mee? We zetten de belangrijkste evoluties voor je op een rij.

Drone
een alleskunner
Een drone is een typisch voorbeeld
van een technologisch hoogstandje
dat razendsnel is ingeburgerd. Het
onbemande vliegtuigje is dan ook
multi-inzetbaar in bijna elke sector. In
de bouw maken we er gretig gebruik
van om gebouwen te inspecteren. Om
gevels en daken van oude gebouwen
met instortgevaar te controleren. Of om
rond te kijken in rioleringen en moeilijk
bereikbare zones, en op plaatsen waar
(niet-explosieve) gassen vrijkomen. Ook
om daken te ontmossen is de drone een
dankbaar instrument.

Virtual Reality

Oefenen zonder risico's
In een simulator boots je met behulp
van virtual reality een levensechte
gebeurtenis na. Zo leren piloten
opstijgen,
landen
en
gepast
reageren in een vluchtsimulator.
Diezelfde technologie gebruiken
kraanmachinisten en bestuurders
van graafmachines of andere grote
werktuigen. Zij leren de machines te
besturen en oefenen op gevaarlijke
of uitzonderlijke situaties. Doen die
zich daadwerkelijk voor? Dan zijn
ze voorbereid en voorkomen ze
werfongelukken.

Virtuele handleiding in
slimme bril
Smart glasses gaan nog een stapje
verder. Een storing of een complexe
situatie oplossen? Met augmented
reality verschijnen de instructies in de
rechterbovenhoek van je slimme bril.
Of een specialist kijkt door diezelfde
bril met je mee en gidst je door je
werk! Je hoeft dus niet te zoeken
op een laptop of in een handleiding.
Dat werkt vlotter en, omdat je beide
handen vrij hebt, is het een pak
veiliger.
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Artificial Intelligence

Smart Clothing
Colour-changing
gloves waarschuwen
voor giftige stoffen

Wearables
Met wearables en internet of things (IoT)
bestuur en controleer je een gebouw
vanop afstand. Je kunt verschillende
zones afbakenen en beveiligen. Per zone
bepaal je wie daartoe toegang heeft.
Dankzij de draagbare technologie, in een
badge of polsbandje, laat het systeem
iemand de ruimte wel of niet betreden.

Wat hebben een kanarie en
handschoenen
gemeen?
Ze waarschuwen je voor
geurloze toxische gassen.
Ontelbare
zangvogeltjes
legden in koolmijnen het
loodje.
Hoe
alarmeren
handschoenen
jou
voor
giftige stoffen of dampen
in je werkomgeving? Door
van kleur te veranderen.
Niet alleen is deze oplossing
diervriendelijker, je hebt er
ook minder omkijken naar!

Gezichtsherkenning
Toegangscontrole is ook mogelijk door
gezichtsherkenning. Een intelligente
camera opent de deuren alleen maar
voor geautoriseerde bezoekers. Wil
je het gebruik van de persoonlijke
beschermingsmiddelen
controleren?
Ook dat gaat met gezichtsherkenning.
Draagt iemand geen helm? Dan ziét de
camera dat aan diens gezicht.

Valdetectie en -preventie
Een
andere
oplossing
waarvoor
wearables hun nut al hebben bewezen,
is valdetectie. De technologie registreert
bewegingen. Of eerder: stilstand.
Beweegt iemand gedurende langere
tijd niet? Dan zendt de tag een SOSbericht uit. Je gaat er ook mee na hóé
iemand beweegt en of dat wel veilig
is. Bijvoorbeeld op een ladder of een
stelling. Komen bepaalde situaties of
onveilige bewegingen regelmatig voor?
Dan maak je medewerkers daarop attent
of organiseer je een preventieopleiding.

Een klassieke hoofdlamp
verlicht de omgeving pal
voor je. Wat er links of
rechts gebeurt, of zich daar
bevindt, zie je niet. Met de
360 gradenverlichting of
halo light wél. Die verlicht
de volledige cirkel, waardoor
het risico op ongevallen
aanzienlijk vermindert. Want
zo valt bijvoorbeeld een
liftkoker of een obstakel
meteen op.

Robotisering
Bij robotisering denken we al
snel aan repetitief werk dat de
machine van de mens overneemt.
Een mooi voorbeeld daarvan is
de bricklayer of baksteenlegger.
Je programmeert de robot
en vervolgens metselt hij een
volledige gevel. Daarvoor heeft hij
twee armen: een om de steen te
leggen en een om de mortel uit te
smeren. De robot spaart de rug en
de gewrichten van de bouwvakker.
En vermindert bovendien de kans
op vallende stenen en vallen van
hoogtes.

COVID-19
Ook in de strijd tegen COVID-19 komen
wearables van pas. Minder dan 1,5 meter
afstand? Dan geeft de corona-app je
meteen een seintje. In de buurt geweest
van iemand die positief heeft getest?
Ook daarvan krijg je bericht. Maak je
overigens geen zorgen over Big Brother:
deze app slaat geen data op.
Via het Agentschap Innoveren &
Ondernemen (VLAIO) investeert de
Vlaamse overheid in de corona-app
en stimuleert ze het gebruik ervan.
De Confederatie Bouw juicht dit toe.
Sterker nog, we zijn vragende partij
om dit ook na corona te blijven doen.
Waarom? De app is laagdrempelig en
je kunt hem uitbreiden met (veiligheids)
functionaliteiten.
De
relatief
lage
investeringskost voor de werkgever is
bovendien eenmalig.

Helm met 360
gradenverlichting

Technologie en wetgeving
Exoskelet maakt
onmogelijke mogelijk
Op 12 juni 2014 trapte Marc
Herremans het WK voetbal af.
De triatleet die door een val van
zijn fiets een dwarslaesie opliep,
maakte daarvoor gebruik van een
exoskelet. De medische wereld
boekt grote successen met dit
draagbare skelet. Het reageert
op bewegingen die je zelf maakt.
Ook in de bouw duikt het almaar
vaker op. Het ondersteunt een of
meerdere lichaamsdelen – rug,
schouders, armen – bij zware
handelingen. Die ondersteuning
vermindert
het
risico
op
ongevallen en het ziekteverzuim.
Hoe? Je laat minder vallen en doet
minder verkeerde bewegingen, je
spaart je gewrichten en spieren.

De mogelijkheden van nieuwe technologie zijn oneindig. De
snelheid waarmee innovaties evolueren, is niet bij te houden.
Toch duurt het soms jaren voor ze op de markt komen en
we er de vruchten van plukken. Hoe dat komt? De wetgever
drukt stevig op het rempedaal. Want hij focust op de gevaren,
de mogelijkheden voor mensen met slechte bedoelingen en
de bescherming van de privacy.

Aantrekkelijker als
werkgever
De arbeidsschaarste in de bouw is er en blijft nog wel even
duren. Hoe maak je je als werkgever aantrekkelijk voor nieuwe
medewerkers? Hoe onderscheid je je van de collega’s? Door
te investeren in technologie die de veiligheid verhoogt. Want
heeft een sollicitant de keuze tussen meerdere jobs? Dan
kiest hij voor de veiligere werkomgeving. Voor de werkgever
die zich bekommert om zijn of haar welbevinden.
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Cijfers liegen niet

Discipline
Leef de maatregelen
consequent na

Minder arbeidsongevallen
zo doe je dat

F

edris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, publiceerde onlangs zijn verslag
over de arbeidsongevallen in 2019. Ook nu weer is de bouw koploper in de statistieken.
Dat is een trieste vaststelling. Wij zijn er, samen met de ruim 2420 werkgevers die ons
veiligheidscharter ‘Safety My Priority’ al ondertekenden, vast van overtuigd dat dat beter
moet – en kan. Inzicht, discipline en vastberadenheid zijn de sleutelwoorden.

Welke factoren veroorzaken de meeste arbeidsongevallen?
De koplopers
Zijnde het uitglijden of struikelen
met een val tot gevolg (van een
dak, steiger, ladder …); alsook het
verliezen van de controle over
een machine of gereedschap
Of nog het ongecoördineerde
of verkeerde uitvoeren van een
beweging.
Dat de bouw slecht scoort in
vergelijking met andere sectoren,
is dus geen verrassing. Het zit nu
eenmaal in de aard van het beestje,
in de aard van de werkzaamheden.

Veranderende omgeving
en miscommunicatie
Ook de werkomgeving verandert
voortdurend. De locatie zelf
wisselt en de werf zelf ziet er
elke dag anders uit. Vandaag
staat een stelling hier, morgen
staat ze elders. Ook leuningen en
elektrische kabels hebben geen
vaste plaats. En, niet onbelangrijk,
de bouwwerf is een multiculturele
samenleving. Met verschillende
ploegen van aannemers en
onderaannemers die allemaal
tegelijkertijd in de weer zijn.
Lang niet iedereen spreekt
dezelfde taal. De boodschappen
over veilig werken schieten soms
hun doel voorbij, simpelweg
omdat sommigen niet begrijpen
wat er gezegd (of geschreven)
wordt.
Toch zijn al die vaststellingen
geen excuus om je er zomaar bij
neer te leggen. Integendeel, het
zijn net aansporingen om actie
te ondernemen. En dat begint
met inzicht in de oorzaken van de
ongevallen.

Vastberadenheid
Neem veiligheid op
in je missie

10

Wat ben je met maatregelen als
niemand ze naleeft? Helemaal niks,
noppes, nada. Goed voorbeeld
doet goed volgen. Bezoek je een
werf? Draag dan zelf altijd een
helm en veiligheidsschoenen. Zie
je iets wat niet door de beugel kan?
Kaart het meteen aan en leg uit
dat je vooral bekommerd bent om
de veiligheid van de werknemer.
Wees gul met complimenten
voor
wie
de
voorschriften
nauwlettend opvolgt. Dat doet
niet alleen plezier, het verhoogt
ook de motivatie. En zet anderen
misschien aan het nadenken.

Ja, het kost energie om vastgeroeste gewoontes te veranderen. Toch
is het mogelijk. En het hoeft niet allemaal in één keer: ook met kleine
stapjes kom je vooruit. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Maak
van veiligheid een prioriteit, neem het op in je missie en blijf hameren
op het belang ervan. Op alle niveaus in je organisatie, want veiligheid
verbeteren is teamwerk.

Veiligheid als
vanzelfsprekendheid
In het ideale scenario krijg je
iedereen mee en maakt veiligheid
deel uit van de bedrijfscultuur. Hoe
doe je dat? Door vol te houden en
consequent te zijn. Je hoeft dat
niet alleen te doen. In elk team
zijn er mensen die veiligheid even
hoog in het vaandel dragen als
jij. Maak van hen ambassadeurs.
Zien zij een collega de regels
aan zijn laars lappen? Dan wijzen
ze hem of haar daarop, en op
de gevolgen voor henzelf en de
andere collega’s. Ben je drie keer
op dezelfde fout gewezen? Dan
doe je het de vierde keer wel zoals
het hoort. Zo wordt veiligheid een
vanzelfsprekendheid.

Safety My Prioritycharter
Ben jij een van de 2420 werkgevers
die het charter al ondertekenden?
Dank je wel!
Heb je het nog niet ondertekend?
Doe dat vandaag nog en geef
voorrang aan veiligheid. Surf naar
safetymypriority.be.

Cijfers liegen niet

Meer informatie over het Statistisch
verslag 2019 van Fedris leest u in
het december/januari-nummer van
Bouwbedrijf.

Neem deel aan onze
gesprekken over veiligheid in
de bouwsector
#SafetyMyPriority
Zondag 19 mei 2019

Volg ons op

Inzicht
Pak de oorzaken aan
Hoe komt het dat iemand
uitglijdt en valt? Ligt dat aan
de
werkschoenen?
Aan
de
ondergrond? Of is er een andere
reden?

Waarom verliest iemand de
controle over een machine? Is hij
of zij niet voorbereid op de reactie
van het toestel? Is de machine
defect?

Ken je de oorzaken, dan kun je
daarop inspelen. Breng ze dus
in kaart en neem ze mee in je
risicoanalyse.

Creëer een veilige
werkomgeving

Communiceer helder

Geef opleidingen

Ook in een meertalige omgeving is
duidelijke communicatie mogelijk.
Is er een taal die iedereen spreekt?
Hou die dan aan als standaardtaal.
Lukt dat niet? Werk dan zoveel
mogelijk
met
pictogrammen
of foto’s om gevaren onder de
aandacht te brengen.
Werken
er
verschillende
aannemers op dezelfde werf? Maak
dan onderling goede afspraken en
overleg regelmatig. Duid iemand
aan die instaat voor de veiligheid
op de werf. Geen kandidaten voor
die verantwoordelijkheid? Dan is
een externe veiligheidscoach een
optie.

Maak nieuwe medewerkers nog
voor hun eerste werkdag duidelijk
dat veiligheid voor jou een
prioriteit is. Geef hen de nodige
opleiding over de machines en
werktuigen waarmee ze aan de
slag gaan. Leg uit hoe jullie de
veiligheid op de werf aanpakken.
Start je een nieuwe werf op?
Bespreek dan met de hele ploeg
alle veiligheidsaspecten die hier
van toepassing zijn. Organiseer
bijscholingen over risico’s zoals
werken op hoogte of aan drukke
wegen. Vond er in jouw bedrijf een
arbeidsongeval plaats? Praat daar
dan over met je medewerkers.
Wat was de oorzaak? Had iemand
dit kunnen voorkomen? Welke
maatregelen tref jij opdat dit zich
niet herhaalt?

Materiaal, machines en kabels
staan en liggen verspreid over
het bouwterrein. Mensen lopen
door elkaar heen. Op de werf
gaat het er soms chaotisch
aan toe – of zo lijkt het toch.
Een
ordelijke
werkomgeving
voorkomt
ongelukken.
Zorg
daarom voor stevige leuningen
en stellingen, baken gaten af
en hang signalisatielinten en
waarschuwingslampen
aan
uitstekende voorwerpen. Geef
je medewerkers kledij in heldere
kleuren
met
reflecterende
elementen. En plaats voldoende
verlichting, zeker tijdens de
donkere dagen. (Zie ook het
artikel ‘Werken bij koud weer? Zo
hou je het veilig en comfortabel’.)
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Cowboys in de bouw?

Veiligheid
door de jaren heen

W

elke zijn de meestvoorkomende fouten in de bouwsector?
Benieuwd wat de kandidaten in De slimste mens ter wereld zouden
antwoorden! Liggen die fouten voor de hand? En is er een verschil
met vroeger? We vragen het aan de specialist ter zake: Danny Van
Overmeire, adviseur welzijn bij Constructiv Oost-Vlaanderen.

Danny, wat houdt
jouw job exact in, wat
moeten we ons daarbij
voorstellen?
“Als adviseur bij Constructiv OostVlaanderen bezoek ik werven
en geef ik ter plekke advies over
goede, veiligere werkmethodes.
Lezingen
en
infosessies
bij
bedrijven over veiligheid op
de werkvloer horen daar ook
bij. Het uitgangspunt is altijd
preventie: ongevallen voorkomen.
Ondertussen werk ik al negentien
jaar in de bouw. Daarnaast ben
ik vrijwilliger bij de brandweer.
Die twee functies hebben veel
raakvlakken – met veiligheid als
gemene deler.”

Volgen de bouwvakkers
op de werf jouw advies
meteen op? Is er een
verschil tussen de
werven?
“Gelukkig kan ik zeggen dat
de meeste mensen mijn advies
onmiddellijk ter harte nemen en
tot actie overgaan. Voor grote
bedrijven is dat iets gemakkelijker.
Veiligheid maakt deel uit van hun
beleid, en ze beschikken over
een preventieadviseur die alles
in goede banen leidt. Bij kleinere
firma’s ligt dat soms wat moeilijker:
dikwijls is het een kwestie van
budget. Toch staat dat niet in
verhouding tot de kosten van een
arbeidsongeval. Die lopen snel
hoog op.”

Wat doe je als je
inbreuken vaststelt?
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“Onze rol is adviserend, wij leggen
geen sancties op. Toch maken we
afspraken met de aannemers en
een week later gaan we na of zij
ons advies hebben opgevolgd.
Behalve wanneer het gaat om
ernstig en acuut gevaar met risico
op ernstig letsel. Dat vraagt om
een onmiddellijke oplossing.

Een voorbeeld? Werken op hoogte
zonder collectieve bescherming?
Dat is levensgevaarlijk. Met grote
bedrijven bespreken we dan
ook meteen de aanpassing van
het preventiebeleid. Bij kleinere
ondernemingen praten we met
de werknemers, maar is het de
zaakvoerder die beslist. Alleen
is die niet altijd aanwezig. Dat
vertraagt de communicatie en dus
de uitvoering.”

Welke fouten komen het
vaakst voor?
“Ongetwijfeld
het
foutieve
gebruik of de verkeerde installatie
van hef- en hijswerktuigen. Vooral
de stabiliteit laat dan te wensen
over. Ik hoef er geen tekening
bij te maken dat een ongeval
met dergelijke machines grote
gevolgen heeft. Ook inbreuken
op de valpreventieregels komen
voor. Daar vallen trouwens de
meeste slachtoffers. Een smak
van 2 of 3 meter hoogte heeft een
grote impact en brengt ernstige
kwetsuren met zich mee.”

Dat zijn zichtbare
verwondingen. Zijn er
ook onzichtbare letsels?
“Helaas wel. Bijvoorbeeld door de
inademing van toxische stoffen
– met longkanker of stoflong tot
gevolg. Momenteel zetten we in
op de omgang met kwartsstof en
siliciumdioxide. Kwartsstof staat
sinds kort op de Europese lijst van
kankerverwekkende stoffen. Werk
je daarmee? Dan moet je een
FFP3-masker dragen. Als slijper
moet je ook rekening houden met
mensen die bij jou in de buurt
werken. Want ook zij ademen die
stoffen in. Je moet dus afstemmen
met de collega’s wie wat wanneer
doet. Door de COVID-19-crisis
was het trouwens moeilijk om aan
de juiste maskers te geraken. Nu
komt de bevoorrading weer op
gang.”

Krijg je wel eens negatieve
of agressieve reacties
als je mensen wijst op de
maatregelen?
“Helemaal niet. Omdat we in de
bouw veel buiten werken, vallen
die maatregelen op de meeste
plaatsen best mee. Kunnen de
werknemers 1,5 meter afstand
houden? Dan hoeven ze geen
mondkapje te dragen. Lukt dat
niet? Dan zetten ze het masker
op. Kom ik op een werf waar
dat niet zo is? Dan zetten ze het
mondkapje zonder morren op als
ik hen daarop wijs. Bij een helm is
dat net zo. Er is geen tegenstand.
Het is alleen jammer dat ze het
dan doen omdat ik het vraag. Ik
zie liever dat iemand het uit eigen
beweging doet – dat hij of zij zelf
preventief optreedt.”

Is er veel veranderd in
de negentien jaar dat je
voor Constructiv werkt?

Velen zijn anderstalig met een
andere standaard, cultuur en
achtergrond. En vaak durven ze
het werk niet te weigeren.”

Hoe pak je dat
aan?
“Door
te
blijven
sensibiliseren.
De
essentie
is
en
blijft
arbeidsongevallen
voorkomen en het welzijn
op het werk verhogen.
Je moet op je gemak
kunnen werken. Sta je op
30 meter hoogte en is
het niet veilig? Dan lukt
dat niet. Het rendement
daalt. Dat heeft financiële
gevolgen. Toch is het
vooral het menselijke leed
dat de grootste schade
aanricht. Het verlies van
een
werknemer,
een
collega die uitvalt, dat
hakt erin.”

“En of er veel veranderd is! Zeker
in de woningbouw. Daar zien we
een collectieve aanpak van de
beveiliging. Een mooi voorbeeld is
het gebruik van steigers. Vroeger
zette de metser een steiger. Zat
zijn job erop? Dan brak hij de
steiger af. Na de metser kwam
de dakwerker. Opnieuw met zijn
eigen steiger. Soms werd er op
een en dezelfde werf tot vier
keer toe een steiger geplaatst en
weer afgebroken! Vandaag maken
de verschillende bouwbedrijven
daarover afspraken, met dank
aan het koninklijk besluit over de
tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
Ze bouwen één steiger en die blijft
staan tot alle werk op hoogte af
is. De voordelen? Dat is veiliger,
werkt vlotter en het is nog
kostenbesparend ook.”

Spreek je
daarover?

Ik durf het bijna niet te
vragen, Danny, maar zijn
er nog cowboys in onze
sector?

Tot slot, Danny, hoe zie je
de toekomst?

“Ik
benadruk
graag
dat
het overgrote deel van de
bouwondernemingen enorm zijn
best doet. Zij hebben een efficiënt
preventiebeleid en maken van
veiligheid een prioriteit. Toch zijn
er helaas altijd een paar die de
regels aan hun laars lappen. Het
gaat om een kleine minderheid,
om enkelingen, maar ze bestaan.
Ze
hanteren
methodes
die
ongevallen uitlokken. Dat is niet
eenvoudig en het is heus niet altijd
uit onwil.

“Tijdens infosessies op
veiligheidsdagen haal ik
concrete cases aan. Zo ken ik een
jongen van 24 jaar die door een
val op de werf vanaf zijn middel
verlamd is. Dat is heel ingrijpend.
Je kunt niets meer, je voelt niets
meer en je bent altijd afhankelijk
van anderen. En bij een dodelijk
ongeval is er voor de achterblijvers
altijd een periode voor en een
periode na. Een arbeidsongeval
raakt veel meer mensen dan het
slachtoffer alleen. Des te pijnlijker
is het als achteraf blijkt dat het
niet had hoeven te gebeuren. Dat
je het had kunnen voorkomen
door meer aandacht te besteden
aan de veiligheid.”

“Rooskleurig! De laatste jaren
heeft onze sector een grote
inhaalbeweging gemaakt. Voor
velen zijn veiligheid en preventie
vandaag vanzelfsprekend en een
prioriteit. Ook de opleidingen
in onze sector zitten in de lift.
Dat stemt mij hoopvol. Want
mensen op een gezonde manier
begeleiden naar hun pensioen,
dat is mijn missie. Zodat ze na hun
carrière effectief kunnen genieten
van al die grote en kleine dingen
waar ze al jaren van dromen.”

Werken bij koud weer

Zo hou je het veilig en
comfortabel
Risico’s, regelgeving en
maatregelen

Volgens de letter van de
wet

De meeste bouwvakkers moeten
er niet aan denken om de hele
dag binnen te zitten. Toch is het
werkplezier groter bij droog, helder
weer dan bij regen of temperaturen
onder nul. Bovendien hebben
de weersomstandigheden een
grote impact op de veiligheid en
gezondheid van je werknemers.

Om de kans op ongevallen en
ziekte te beperken, is er de
Welzijnswet. Die verplicht je als
werkgever om het welzijn van
je medewerkers te bevorderen.
Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor de planmatige aanpak van
de preventie via een dynamisch
risicobeheersysteem. Dat begint
met een risicoanalyse: voor je
hele organisatie, de verschillende
werkposten en op individueel
niveau. Zo weet je waar je staat en
welke ingrepen het urgentst zijn.

Invloed van het koude
winterweer op de
gezondheid
Het
lichaam
moet
harder
werken om op temperatuur te
blijven. Dat vergt energie en
daardoor daalt de weerstand.
Die
verlaagde
weerstand
maakt iemand vatbaarder voor
virussen en bacteriën die ziektes
verspreiden. Extreme kou brengt
nog andere risico’s met zich
mee: onderkoeling, bevriezing of
vrieswonden, en musculoskeletale
aandoeningen. Die laatste uiten
zich door pijn, jeuk of stijfheid aan
spieren, pezen of gewrichten.
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De wet heeft bijzondere aandacht
voor werken bij veranderende
weersomstandigheden en hoe je
daar in je risicoanalyse rekening
mee houdt. Ook de specifieke
taken voor de preventieadviseur
en arbeidsarts komen uitvoerig
aan bod. En de aanpak en
gevolgen van thermische factoren
in het arbeidsreglement, zoals
tijdelijke werkeloosheid.
Voorkomen is beter dan genezen.
Dat is het uitgangspunt

van de welzijnsreglementering.
De risicoanalyse, een globaal
preventieplan en een jaarlijks
actieplan helpen je om risico’s op
voorhand in te schatten en tijdig
de nodige maatregelen te treffen.

Producten reageren
anders bij lage
temperaturen
Koude vertraagt de chemische
reactie
van
materialen
en
producten. Dat heeft een weerslag
op de technische kwaliteit ervan.
Denk maar aan vulmiddelen zoals
cement, siliconen of epoxy. Die
hebben in de winter meer tijd
nodig om uit te harden dan in
de zomer. Paraffine (in stookolie)
stijft op, butaan bevriest en
additieven voor beton of mortel
kristalliseren. Door die verandering
in samenstelling reageren die
producten anders. Daarmee moet
je rekening houden op de werf.

Preventiemaatregelen
bij koude
weersomstandigheden

Grootste
veiligheidsrisico’s in de
winter

De rol van de
preventieadviseur en
arbeidsarts

Sommige risico’s kun je verlagen
door een efficiënte planning
en organisatie van de werken.
Bijvoorbeeld door ervoor te
zorgen dat de ruwbouw er staat
voor de winter begint. En door
medewerkers goed te informeren
over de specifieke risico’s die
werken bij koude met zich
meebrengen.
Verhinderen
de
weersomstandigheden het werk?
Gebruik dan de vrijgekomen tijd
om opleidingen te organiseren
over veiligheid of EHBO.

Neerslag zoals regen, sneeuw
en ijzel, verhoogt de kans
op ongevallen. Met op kop?
Uitglijden en vallen. Koude en
vorst verkleumen de vingers,
waardoor iemand minder grip
heeft op het werkmateriaal. Ook
stijgt tijdens de korte en donkere
dagen het aantal ongevallen met
werfvoertuigen, zowel op de werf
zelf als op de openbare weg. En
doordat
sommige
producten
anders reageren, zoals paraffine
en butaan, verhoogt het brand- of
ontploffingsgevaar.

De preventieadviseur en of
de arbeidsarts bepaalt welke
maatregelen van toepassing zijn.
Hun doel? Alle medewerkers
optimaal
beschermen,
ook
bij
veranderende
weersomstandigheden. Hij
of zij geeft
advies
over
het
gebruik
van
beschermingsmiddelen
en
houdt
toezicht
op
de
gezondheid van de medewerkers.
Uiteraard is de arbeidsarts niet
altijd op de werf of onmiddellijk
bereikbaar. De oplossing? Een
goed
uitgewerkt
EHBO-plan
met
aandacht
voor
interne
vormingen. Is een medewerker
onwel geworden of het slachtoffer
van een ongeval? Dan behoeden
de opgeleide collega’s hem of
haar voor gevaarlijke situaties en
dienen ze eerste zorg toe.

Werken bij koud weer

Ook solidair met iedereen die begaan is met veilige bouwwerven?

Tips om comfortabel
buiten te werken

Onderteken vandaag nog het Safety
My Priority-charter
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

Besteed aandacht aan een correct
gebruik van sociale voorzieningen,
drank en voedsel.

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

Zorg voor voldoende verlichting
en grind of strooizout voor gladde
ondergronden.

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

Plan werken aan de zonnige
kant van een gebouw of aan de
zijde met de minste wind.
Stimuleer groepswerk en laat
polyvalente arbeiders zoveel
mogelijk roteren.

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

redactie: Schrijf.be - Marianne Moyson

Investeer in waterdichte,
beschermende kledij en
degelijke veiligheidsschoenen.

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.
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Mijn naam en functie: ................................................................................................................................................................................................................................................
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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
Dank voor uw engagement!
Tot uw dienst

Wil je meer weten over de risico’s, regelgeving en maatregelen bij koud weer?
Ga dan zeker eens kijken op onze blog op www.safetymypriority.be .
Een uitgebreid dossier en een checklist voor de risicoanalyse vind je hier.

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

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

Moeten de medewerkers toch buiten
werken? Bekijk dan wat er mogelijk is
om het hen zo aangenaam mogelijk
te maken en de (gezondheids-)
risico’s te beperken. Zelfs kleine
ingrepen hebben vaak al een grote
impact.
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