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Minder arbeidsongevallen

Eind april had de Confederatie Bouw goed nieuws te melden. Tussen 
2014 en 2019 is het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 
1 dag arbeidsongeschiktheid met 14 % gedaald. De media hebben onze 
boodschap ruim opgepikt en verspreid. We hebben als sector een goede 
beurt gemaakt. Maar laat die gunstige trend geen reden zijn om het 
rustiger aan te doen op het vlak van veiligheid.

De belangrijkste risico’s in de woningbouw zijn nog altijd struikel- en 
valgevaar op grote hoogte. Projectontwikkelaar Matexi maakt dan ook een 
prioriteit van correct geplaatste én geplande steigers. In dit nummer gaan 
we langs op een verkaveling in het Oost-Vlaamse Berlare, voor een gesprek 
met project-engineer Pieter Speybrouck en met veiligheidscoördinator 
Philippe Englebert.

Verderop gaan we van de werf naar de fabriek. Niki Cauberg, van het 
WTCB, geeft uitleg over digitalisering en bouwindustrialisatie. Hoe kunnen 
innovatieve technieken de veiligheid verhogen? Eveneens in dit nummer: 
een interview met preventieadviseurs Natasja Gysels en Koen Avaux, van 
de bedrijven Peremans NV en Democo. Zij wonnen in april de ADEB-VBA 
Safety Awards.

We blikken ook vooruit naar de zomer. Want de hitte kan al eens stokken in 
de wielen steken als het op veiligheid aankomt. Hoe reageert ons lichaam 
op hoge temperaturen? Hoe reageren we mentaal? En wat is het effect 
op producten en materialen? Nog een ander aandachtspunt – zomer én 
winter – is het veilig gebruik van zware machines. Ronny Schoenaers legt 
uit hoe ze bij de VDAB beginnende machinisten opleiden.

Minder arbeidsongevallen. 
Het Safety My Priority-effect?

Thomas Scorier, voorzitter en Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw 



Matexi bouwt nieuwbouwwoningen op een verkaveling in Berlare. 
De projectontwikkelaar werkt met verschillende aannemers. Wat 
betekent dat voor de veiligheid? We bezoeken de bouwplaats en 
vragen het aan Pieter Speybrouck, project-engineer bij Matexi. En 
spreken Philippe Englebert, bestuurslid van de VBVC (Vlaamse 
beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren), die optreedt als 
veiligheidscoördinator op de werf.

Veilig gebruik van stellingen

Matexi bouwt nieuwbouwwoningen op een verkaveling in Berlare. 
De projectontwikkelaar werkt met verschillende aannemers. Wat 
betekent dat voor de veiligheid? We bezoeken de bouwplaats en 
vragen het aan Pieter Speybrouck, project-engineer bij Matexi. En 
spreken Philippe Englebert, bestuurslid van de VBVC (Vlaamse 
beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren), die optreedt als 
veiligheidscoördinator op de werf.

Veilig gebruik van 
stellingen op de werf

Pieter Speybrouck: “Werken met 
verschillende aannemers vergt 
een strakke planning en een 
degelijke voorbereiding. Een goed 
opgesteld veiligheidsplan hoort 
er bij Matexi standaard bij. We 
hebben een scala aan maatregelen 
die gelden voor elke werf. Dus ook 
voor nieuwe verkavelingen zoals 
hier in Berlare.”

“Verschillende aannemers maken 
gebruik van dezelfde stellingen. 
Daarom verlangen we van hen dat 
ze de steiger en de werf proper 
achterlaten voor de volgende 
ploeg. Dat is niet alleen beleefd. 
Een nette werf draagt ook bij aan 
de veiligheid. Staat een stelling 
niet honderd procent zoals ze 
moet staan? Dan moeten ze 
onmiddellijk contact met ons 
opnemen. Dat drukken we hen 
echt op het hart. En dan grijpen 
we meteen in.”

“Daarom zijn we blij met de Safety 
My Priority-campagne. Het is een 
goede actie die de veiligheid 
positief onder de aandacht 
brengt. En dat helpt om de risico’s 
te beperken. Bij alle spelers in 
de bouwsector: projectleiders, 
werkmannen … iedereen die op de 
werf komt.” 

Dat vindt ook Philippe 
Englebert die door Matexi 
als veiligheidscoördinator is 
aangesteld. “Ik sluit me daarbij aan: 
het is een belangrijke campagne. 
Aandacht hebben voor veiligheid, 
dat doe je niet alleen voor jezelf 
maar ook voor anderen. Toch 
is het veiligheidsbelang nog 
niet bij iedereen even goed 
doorgedrongen. Ik hamer daar 
echt op bij aannemers: maak van 
veiligheid een prioriteit. Hou de 
werf proper en veilig – voor jezelf 
en voor de aannemer die na jou 
komt.”

Philippe Englebert: “Als het 
gaat over steigers, zie ik nog 
regelmatig dat ze te laat 
geplaatst worden. Of onveilig. 
En verder blijft het oppassen 
voor trapgaten en liftkokers. Die 
veroorzaken ongevallen met 
grote gevolgen. Daarmee kun je 
dus niet voorzichtig genoeg zijn. 
Zorg ervoor dat ze goed zichtbaar 
en afgeschermd zijn om die 
ongelukken te vermijden.”

“Communicatie. Dat is vandaag 
een van de grootste uitdagingen. 
Er lopen heel wat nationaliteiten 
op een werf rond. Niet iedereen 
spreekt dezelfde taal. Soms ís er 
zelfs geen gemeenschappelijke 
taal. Dan wordt het moeilijk, 
natuurlijk. Er bestaat veel 
documentatie in het Nederlands, 
Frans, Engels en Duits. En we 
hebben al brochures en folders 
opgesteld met pictogrammen. 
Toch is dat nog te beperkt. Niet 
voor elk woord vind je een geschikt 
pictogram. Er is dus zeker nog 
ruimte voor verbetering.”

“Ik rij dagelijks van werf naar 
werf en voer gesprekken met 
projectleiders en aannemers. 
Of ik me wel eens boos maak? 
Ja, dat gebeurt. Als je de 
veiligheidsvoorschriften niet 
naleeft, breng je niet alleen jezelf 
maar ook anderen in gevaar. 
Daarover wind ik me soms op. 
Daar is veel begrip voor en mijn 
aanwijzingen worden doorgaans 
vlot geaccepteerd. En gelukkig 
is dat geen dagelijkse kost. De 
meesten zijn vooral blij met mijn 
advies. Ze willen zeker zijn dat ze 
alles correct toepassen.”

Ontdek de verschillende 
opleidingen  over ‘ Veilig werken 
op hoogte ’ van de Confederatie 
Bouw. 
De modules vinden plaats over 
heel Vlaanderen en in verschillende 
talen.

Wil je meer weten over Matexi? 
Bekijk  alvast hier het project in 
Berlare.

“Natuurlijk zijn er nog andere 
gevaren. Bijvoorbeeld bij het 
slijpen van stenen en ander 
materiaal komen stoffen vrij die 
gezondheidsrisico’s inhouden. 
Daarom checken we regelmatig 
de afzuigingsmachines. Zijn 
die correct aangesloten? Staan 
ze op de juiste plaats? Verder 
kijken we nauwlettend toe op 
het dragen van persoonlijk 
beschermingsmateriaal. Tja, dat 
zou een vanzelfsprekendheid 
moeten zijn. Helaas zien we dat 
sommigen er toch nonchalant 
mee omgaan.”

“Struikel- en valgevaar op grote 
hoogte zijn de belangrijkste 
risico’s bij woningbouw. Die 
vermijden is dus een van onze 
prioriteiten. Hoe we dat doen? We 
plaatsen steigers die voldoen aan 
de veiligheidsnormen. Daarin zijn 
we heel consequent. We laten ze 
trouwens ook keuren door een 
externe partij.” 

Pieter, waarop moet 
je letten als je werkt 
met verschillende 
aannemers?

Zijn er bijzondere 
maatregelen voor een 
steiger?

Welke fouten kom jij het 
vaakst tegen op de werf?

Zijn er nog 
veiligheidsvoorschriften 
waarvoor jullie aandacht 
hebben?

Safety My Priority-
campagne is belangrijk

Dat zijn praktische 
voorbeelden, Philippe. 
Zijn er andere redenen 
waarom het met de 
veiligheid soms mank 
loopt?

Hoe reageren mensen op 
jouw advies?

Wat zijn de grootste 
risico’s?
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http://www.buildingyourlearning.be
http://www.buildingyourlearning.be
https://www.matexi.be/nl/projecten/oost-vlaanderen/berlare-spinnerij?price=none&buildingType=none
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Werken in extreme hitte

Veilig en comfortabel 
werken bij warm weer
Daar is de lente, daar is de zon! De zomer is voor veel bouwvakkers het favoriete 
seizoen. Toch is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de risico’s die de 
warmte en uv-stralen met zich meebrengen.

In een warme of vochtige omgeving moet je 
lichaam harder werken om warmte af te geven. 
Die warmteafgifte gebeurt via de huid, transpiratie 
en ademhaling. Kleding en individuele factoren 
zoals fitheid, leeftijd en gewicht beïnvloeden de 
mogelijkheid van het lichaam om warmte af te 
geven. Werken bij warm weer in combinatie met 
(onaangepaste) beschermende kledij leidt al 
gauw tot een ongemakkelijk gevoel. 

Je lichaamstemperatuur stijgt en je begint te 
zweten. Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid 
zijn vaak voorkomende klachten. Bovenmatige 
blootstelling aan hitte kan ook leiden tot 
ernstigere ziektebeelden: zonne- en hitteslag, 
huidaandoeningen, dehydratatie ... En dan zijn 
er nog de kwalijke gevolgen van langdurige 
blootstelling aan uv-straling. Die beschadigt de 
huidcellen en is een van de meest voorkomende 
oorzaken van huidkanker.

Jouw medewerkers optimaal beschermen, dat is 
de rol van de preventieadviseur. Hij of zij geeft 
je graag advies over beschermingsmiddelen en 
te nemen maatregelen bij warm weer. Vraag er 
gerust naar.

Wil je meer weten over de risico’s, regelgeving en maatregelen bij warm weer?
Surf naar safetymypriority.be
Daar vind je ook een checklist voor de risicoanalyse.

Warmte heeft een invloed op de kwaliteit van 
sommige producten en materialen. Fabrikanten 
raden dan ook af om ze boven een bepaalde 
temperatuur te gebruiken. Waarom? Die 
kwaliteitsvermindering verhoogt het risico op 
incidenten en arbeidsongevallen. Bekende 
voorbeelden daarvan zijn materialen zoals mortel, 
beton of verf die te snel drogen; Lijm waarvan 
de hechtkracht afneemt maar ook producten 
of materialen die uitzetten of krimpen bij hoge 
temperaturen. 

Invloed van warm weer  
op de gezondheid

Stel een aangepast 
uurrooster op.

Plan intensief werk op de koelere 
momenten van de dag.

Las voldoende pauzes in op 
schaduwplekken of in gekoelde 

lokalen.

Zorg voor fris water op de werf 
en moedig je medewerkers aan 

om voldoende te drinken.

Zorg ervoor dat je medewerkers 
luchtige kleren dragen in lichte 

kleuren.

Tips voor comfortabel 
buitenwerk

Warmte beïnvloedt de concentratie negatief 
waardoor de veiligheid afneemt. De reactiesnelheid 
vermindert waardoor reële gevaren ontstaan bij 
de bediening van werktuigen en machines. En 
door overmatige transpiratie aan de handen heb 
je minder grip op het werkmateriaal. 

Grootste veiligheidsrisico’s in  
de zomer

Een efficiënte planning en organisatie verlagen 
de risico’s. Bijvoorbeeld de invoering van een 
aangepast uurrooster. Zo vermijd je dat je 
medewerkers op de warmste uren van de dag op 
een stelling staan. Taakrotatie is een andere optie. 
En denk aan de creatie van schaduw door panelen 
of zeilen te plaatsen. Maak bij werken binnen 
zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke ventilatie, 
ook ’s nachts.

Preventiemaatregelen bij warme 
weersomstandigheden

Vraag raad aan je preventieadviseur 

Meer informatie

In de vorige editie van het Safety My Priority-
magazine haalden we de welzijnswet al aan. Die 
verplicht je als werkgever om het welzijn van je 
medewerkers te bevorderen. De wet wijst ook op 
de aanpak en gevolgen van werken in warm weer. 
Preventie heeft de grootste prioriteit. Die begint 
met een planmatige aanpak en een dynamisch 
risicobeheersysteem. 
Een grondige risicoanalyse geeft aan welke acties 
het urgentst zijn. Schat je risico’s op voorhand 
goed in en tref je tijdig de nodige maatregelen? 
Dan bescherm je je medewerkers beter en bespaar 
je jezelf veel ellende achteraf. De risicoanalyse, een 
doordacht preventieplan en een jaarlijks actieplan 
helpen je daarbij. 

Welzijnswet en risicoanalyse

Reactie van producten  
bij warm weer

http://www.safetymypriority.be


Veilig op de weg en werf

Met grote machines  
veilig op de weg en de werf 

Om ongevallen met voetgangers 
of fietsers te voorkomen, zijn 
aangepaste dodehoekspiegels of 
-camera’s wettelijk verplicht. Een 
trottoirspiegel, achteruitrijsignaal 
en een bewegingsverklikker 
bieden extra hulp. De juiste 
afstelling is een absolute 
voorwaarde voor een goed 
gebruik van die middelen. Zeker 
wanneer verschillende chauffeurs 
de vrachtwagen besturen. Dan 
is afstelling voor vertrek telkens 
opnieuw noodzakelijk.

Dodehoekongevallen
Een vrachtwagen veilig de weg op 
sturen? Dat begint al bij het laden. 
Een degelijk veiligheidsplan bevat 
procedures voor het laden en 
lossen. Soms nog aangevuld met 
een verkeersplan rond de eigen 
site met snelheidsbeperkingen 
en speciale routes voor 
vrachtwagens. En niet te vergeten: 
regels voor gevaarlijke stoffen en 
het maximaal toegelaten gewicht.

Veiligheid  
op de eigen site

Slecht geladen vrachtwagens 
geven de chauffeur minder 
controle. Zo gebeuren de meeste 
ongevallen. Ook ladingverlies 
komt vaak voor, of een defect van 
de vrachtwagen met olieverlies 
of lekken tot gevolg. De remedie? 
Regelmatig onderhoud en een 
degelijke uitrusting.

Incidenten op de 
openbare weg

De vrachtwagen zelf moet 
uitgerust zijn met het nodige 
materiaal om de lading te 
zekeren: schotten, ankerogen in 
de laadvloer, antislipmatten … Het 
gewicht speelt een belangrijke 
rol bij de wegstabiliteit. Ook een 
kleinere last moet evenredig 
verdeeld zijn over de verschillende 
assen.  

Uitrusting vrachtwagen
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Ongevallen met grote machines zoals torenkranen, graafmachines of wielladers hebben vaak 
ernstige gevolgen. Hetzelfde geldt voor incidenten met vrachtwagens. Hoe vermijd je die? Welke 
fouten komen het vaakst voor? En waarop moet je letten bij de opleiding van bestuurders?

Hijswerktuigen, torenkranen, 
graafmachines, enz ; Op de 
bouwplaats bevinden zich 
verschillende grote machines. 
Ook hier is tijdig onderhoud de 
boodschap. Vervang beschadigd 
toebehoren zoals lengen of 
kettingen onmiddellijk. En schenk 
aandacht aan de bevestiging van 
de last.

Op de werf

Hoe bedien je die grote machines? 
We vragen het Ronny Schoenaers, 
die machinisten opleidt bij de 
VDAB. “Daar is geen eenduidig 
antwoord op, want die vereisen 
allemaal een andere benadering”, 
zegt Ronny. “Dat je met een 
graafmachine overweg kunt, 
betekent niet automatisch dat je 
een hijsmachine kunt bedienen. 
Het is zelfs zo dat een torenkraan 
van merk A anders reageert 
dan een torenkraan van merk B. 
Vergelijk het met een gewone 
auto: bij de ene hoef je het 
gaspedaal maar aan te raken en 
je schiet naar voren, bij de andere 
moet je druk uitoefenen om hem 
in beweging te krijgen.”

Wat zijn de oorzaken van die 
ongevallen? “Eerst en vooral wil 
ik zeggen dat er de laatste jaren 
enorme sprongen voorwaarts 
zijn gemaakt. 95 procent van de 
bouwbedrijven neemt veiligheid 
ernstig. De Safety My Priority-
campagne en de sensibilisering 
door Constructiv leverden een 
belangrijke bijdrage. 
Toch betreuren we elk jaar nog 
ongevallen. Meestal als gevolg 
van menselijke inschattingsfouten 
door tijdsdruk of onervarenheid. 
Beginnende machinisten missen 
soms nog de finesse of schatten 
de gevaren niet goed in. Daarom 
is het zo belangrijk om tijdens de 
opleiding voldoende aandacht 
aan veiligheid te besteden.”

“Bij de VDAB werken we met een 
simulator om cursisten zonder 
risico te leren werken met zwaar 
materieel. Op vraag van bedrijven 
gebruiken we die simulator 
trouwens ook om sollicitanten te 
screenen. De werkgever ontvangt 
dan een rapport dat inzicht geeft 
in het potentieel van de sollicitant. 
We zien dat die simulator 
interesse wekt bij jongeren. En 
aangezien bouwplaatsmachinist 
een knelpuntberoep is, is dat mooi 
meegenomen. Daarnaast oefenen 
we tijdens de opleiding met echte 
machines – dat blijft noodzakelijk.”

Om te rijden met een vrachtwagen 
is een rijbewijs C verplicht. Maar 
voor hef- en hijsmachines op de 
werf ontbreekt een wettelijk kader. 
Toch is dat wenselijk, meent Ronny. 
“Een gepaste regelgeving komt 
de kwaliteit van de opleidingen 
ten goede en verhoogt de 
veiligheid op de werf. Nu vind je 
cursussen van drie tot veertig 
dagen – iedereen begrijpt dat 
die inhoudelijk verschillen. Toch 
kunnen ze op het einde allemaal 
een vakbekwaamheidsattest 
afleveren. Maar de gevolgen 
van bijvoorbeeld een verkeerde 
manipulatie van een 60 meter 
hoge torenkraan zijn desastreus. 
Daarom is een wettelijk attest 
wenselijk, zoals een rijbewijs na 
een erkende opleiding.”

Constructiv heeft verschillende uitgaves over dit thema. 
Ze bevatten veel informatie over de wetgeving, tips om de veiligheid te 
verhogen en praktische afvinklijsten.
Je kan ze allemaal terugvinden bij de toolbox- en preventiefiches 
op constructiv.be

Bekijk ook het filmpje over de simulator die de VDAB gebruikt om 
cursisten te leren werken met zwaar materieel. Je vindt het op het 
YouTube-kanaal van Confederatie Bouw. 

Machinistenopleiding

Menselijke 
inschattingsfouten 
veroorzaken ongevallen Veilig oefenen  

met de simulator

Attest vakbekwaamheid

Meer weten?

http://www.constructiv.be
https://www.youtube.com/watch?v=2X_eN2eQios


Bouwindustrialisatie

De meeste arbeidsongevallen in de bouwsector gebeuren op de werf zelf. Wat als we het werk van de 
werf weghalen? Wat kunnen we leren van de industrie? Is afstappen van de traditionele bouwfilosofie de 
weg naar veiliger werk?
Wie industrie zegt, zegt fabriekshallen en automatisering. Dat lijkt op het eerste gezicht niet te rijmen met 
de bouw. Toch kun je verschillende werkzaamheden wel degelijk in een atelier uitvoeren en automatiseren. 
Die manier van werken draagt bij tot aan hogere veiligheid. We zetten vijf voordelen op een rij.

Bouwindustrialisatie 
de oplossing voor veiliger werk?

De onderdelen van een prefab-
gebouw worden gemaakt in 
een atelier, en in één stuk naar 
de werf gebracht. Bijvoorbeeld 
muren met daarin 
al het schrijnwerk 
zoals vensters en 
deuren en soms 
zelfs de begla-
zing. De werkom-
standigheden in 
het atelier zijn 
optimaal. Alles 
gebeurt op vaste 
plaatsen, met de 
instrumenten en 
het gereedschap 
dat daarvoor 
nodig is. Robots 
plaatsen de 
bakstenen met 
een niet te evena-
ren precisie. Het 
weer heeft geen 
invloed op de werkzaamheden. 
Ongevallen door regen of wind, 
vrieskou of zomerhitte, komen 
hier niet voor.
Lees ook het artikel ‘Veilig en 
comfortabel werken bij warm 
weer’.

Procesoptimalisering is het 
stokpaardje van de industrie. Ook 
dat loont de moeite om in de 
bouwsector in te voeren. Building 

i n f o r m a t i o n 
modeling of BIM 
is daarvan een 
mooi voorbeeld 
en in sommige 
bouwbedrijven al 
ingeburgerd. 
BIM faciliteert de 
uitwisseling van 
gegevens tussen 
alle betrokken 
partijen. Naast 
de tekening van 
het gebouw geeft 
BIM veel infor-
matie mee over 
de gebruikte 
materialen en hun 
eigenschappen. 
Alle deelnemers 

werken met hetzelfde plan. Toch 
blijft iedereen verantwoorde-
lijk voor zijn eigen domein en 
integreert iedereen zijn deel in het 
basismodel. Naast de verhoging 
van de veiligheid levert BIM ook 
een enorme tijdwinst op. 

Gecontroleerde 
omstandigheden

De rol  
van BIM

Een logisch gevolg van 
(voorbereidende) werken in de 
fabriek of werkplaats? Dat er 
op de bouwplaats zelf minder 
mensen aanwezig zijn. Dat 
verkleint de kans op ongevallen. 
En de medewerkers die er wel zijn, 
hebben meer bewegingsruimte. 
Ook bewaren ze veel beter 
het overzicht dan wanneer het 
krioelt van de collega’s. Het werk 
verloopt dus veel rustiger. En er is 
ook minder werfverkeer. 
Lees ook het artikel ‘Veilig met 
grote machines de weg en de werf 
op’.

Minder werknemers op 
de werf

Doordat de muren volledig 
gemetseld en gevoegd op de 
werf aankomen, is er ter plaatse 
minder hoogtewerk nodig. Vallen 
van hoogtes, een van de vaakst 
voorkomende ongevallen, wordt 
daardoor geëlimineerd. 
Lees ook het artikel ‘Veilig gebruik 
van stellingen op de werf’.

Minder werk op hoogte
Prefabonderdelen zijn op maat 
gemaakt. Je brengt alleen maar 
naar de werf wat er daadwerkelijk 
nodig is. Omdat je ter plekke 
minder materiaal hoeft op te 
slaan, heb je minder afval zoals 
plastic, paletten of puin. De werf 
is daardoor schoner en beter 
georganiseerd: minder kans op 
struikelen en vallen. 

Minder afval & chaos

Doordat het weer geen rol 
speelt om prefabonderdelen 
te produceren, stem je de 
werkzaamheden beter op elkaar 
af. Zo komt ploeg B pas naar de 
werf als ploeg A volledig klaar is. 
Iedereen voert zijn werk in een 
normaal tempo uit: geen haastige 
afwerkingen met risico’s op 
fouten. Bovendien loopt niemand 
elkaar in de weg.

Betere planning
Bouwindustrialisatie.be
het clusterinitiatief van het 
WTCB met de ondersteuning 
van het Agentschap Innoveren 
en Ondernemen is volledig ge-
richt op systeemoplossingen. 

bimportal.be
het sensibiliserings- en informa-
tieportaal rond BIM (een initiatief 
van het Technisch Comité BIM & 
ICT van het WTCB).

Meer informatie?
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Veiligheidsvoordelen van prefab

http://www.Bouwindustrialisatie.be
https://www.bimportal.be/nl/


Interview 
Digital Construction bevordert de digitalisering in de bouw

“Digital Construction wil de 
digitalisering in de bouwsector 
bevorderen. Het is het logische 
vervolg op de clusters 
bouwindustrialisatie en BIM, 
die beide deel uitmaken van dit 
nieuwe initiatief.” 

“Daarover bestaat inderdaad 
verwarring. Sommigen denken 
dat bouwindustrialisatie synoniem 
is met prefab. En dat klopt niet. 
Want hoewel prefab in bepaalde 
gevallen de oplossing kan zijn, 
is dat niet het doel op zich. Het 
doel is wel om de processen over 
alle werken en werven heen te 
optimaliseren.” 

“BIM is de rode draad in de 
industrialisatie en digitalisatie van 
de bouw. In de toekomst speelt het 
ecosysteem van BIM een steeds 
grotere rol in onze sector. Het 
helpt de verschillende partners 
om beter samen te werken en 
bevordert de procesoptimalisatie. 
Al wil ik daarbij zeker vermelden 
dat BIM niet de enige technologie 
is die daaraan bijdraagt.” 

“We hebben vandaag rond 
de negentig aanmeldingen. 
Ongeveer 40 procent daarvan zijn 
aannemers, 20 procent fabrikanten 
en de overige 40 procent 
studiebureaus, architecten, 
bouwheren en federaties. Een 
realistische weerspiegeling van de 
sector dus.”

“Voornamelijk de bouwbedrijven 
en -organisaties zelf. Zij worden 
steeds beter in het invoeren 
van modulaire systemen en 
standaardoplossingen. Ook 
de samenwerking met andere 
bedrijven en processen op elkaar 
afstemmen, is belangrijk. Ik 
vergelijk het graag met de auto-
industrie. Daar is alles zodanig 
geoptimaliseerd dat geen enkele 
operator zich nog vragen stelt. 
Terwijl een arbeider op de werf 
soms met onverwachte situaties 
wordt geconfronteerd waarvoor 
hij ter plekke een oplossing 
moet bedenken. Dat willen we 
voorkomen.”

“Bouwindustrialisatie optimali-
seert het bouwproces en houdt 
het onder controle. Het uitgangs-
punt? Denk op voorhand dieper 
na over hoe je het werk aanpakt, 
zodat je daarover op de werf zelf 
geen beslissingen meer hoeft te 
nemen. Je stelt dus vooraf je pro-
ces in vraag. Bijvoorbeeld: hoe-
lang heb ik nodig om een muur te 
metsen? Wat zijn de veiligheidsri-
sico’s op de werf? Is er een betere 
manier? Het kan zijn dat je beslist 
om de muur off site te produce-
ren. Of om op de werf robots in 
te schakelen. Of misschien is een 
aanpassing van de planning al 
voldoende voor een veiliger resul-
taat.”

Niki, wat is het doel 
van de cluster Digital 
Construction? 

Veel mensen denken bij 
bouwindustrialisatie aan 
prefab. Hoe komt dat?

Wie heeft de sleutel voor 
optimalisatie in handen?

Welke rol speelt BIM in 
dit geheel?

Wie is betrokken bij 
de cluster Digital 
Construction?

“Kenmerkend voor de leden 
is dat zij een voortrekkersrol 
opnemen. Ze willen actief de 
toekomst mee vormgeven en 
staan open voor innovaties. 
Behalve dat ze werkzaam moeten 
zijn in de bouwsector zijn er 
geen specifieke voorwaarden 
om lid te worden van de cluster.” 
alle.
U kan alle informatie om 
aan te sluiten vinden op 
digitalconstruction.be

Om wat voor soort 
bedrijven gaat het en 
kan iedereen zich bij de 
cluster aansluiten?

Wat verstaan jullie onder 
bouwindustrialisatie?

Het initiatief Digital Construction van het WTCB verenigt de eerdere clusters 
bouwindustrialisatie en BIM. We vragen Niki Cauberg, adjunct-hoofd van de afdeling 
constructie 4.0, wat het initiatief inhoudt en hoe het WTCB ernaar kijkt.

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ)

husqvarnacp.be

Geschikt voor het zware werk, uiterst duurzaam ontwerp, makkelijke start en ergonomische 
bediening. Alles in één makkelijk te hanteren machine. Efficiënter, betere prestaties en 
verhoogde veiligheid. 

Met Husqvarna K 770 en K 970 SmartGuard zetten we weer een stap dichter bij veiliger 
doorslijpen. SmartGuard is een verlengde beschermkap die de kans verkleint op terugslag 
en op ongevallen, vermits de kap dwingt tot het toepassen van de juiste zaagtechniek. 

De beschermkap SmartGuard kan ook separaat worden aangekocht om achteraf te worden 
gemonteerd op een K 770 of K 970. Vraag meer info aan uw dealer.

Husqvarna Power Cutters. Voor een betere manier van werken. 

HUSQVARNA K 770 / K 970

Vermogen  3.7 kW / 4.8 kW
Gewicht   11.1 / 11.9 kg
Max. zaagdiepte  125 mm
Zaagblad  350 mm / 400 mm

MEER VEILIGHEID
MEER ERGONOMIE
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http://www.digitalconstruction.be


 

Ook solidair met iedereen die begaan is met veilige bouwwerven?

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!

Onderteken vandaag nog het Safety 
My Priority-charter 

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

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

safetymypriority.be

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

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

cfb_safety_charter_A0formaat_NL_Willemen_liggend.indd   1 18/06/19   12:18

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

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

safetymypriority.be

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

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

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

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

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

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!

Safety Awards

Nog niet ingetekend op onze nieuwsbrief met 
actuele informatie? Doe dat ook vandaag nog op 
www.safetymypriority.be
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Onlangs reikte VBA zijn Safety Awards uit. Het criterium voor die onderscheiding? Vermenigvuldig de 
frequentiegraad met de ernstgraad: hoe lager de score, hoe beter. 
Peremans won de trofee in de categorie tot honderd medewerkers en Democo kwam als beste uit de bus 
in de categorie van meer dan honderd medewerkers. We vroegen de preventieadviseurs Natasja Gysels 
(Peremans) en Koen Avaux (Democo) wat die award voor hen betekent en hoe zij erin slagen om met hun 
veiligheidsbeleid zo goed te scoren.

N.G: “Ik ben natuurlijk heel blij met de award. Al 
is het voor mij vooral een waardevolle erkenning 
voor de werkmannen en -vrouwen die elke dag het 
beste van zichzelf geven op de werf. Zij volgen de 
veiligheidsmaatregelen stipt op waardoor we als 
team die award winnen."

K.A: “De Safety Award is een bekroning op het werk 
van heel het team. We zetten al een aantal jaren in 
op veiligheid, voornamelijk op gedrag. In mijn ideale 
wereld stelt iedereen zich proactief de vraag: ‘Wat 
heb ik nodig om veilig te werken?’ En zit daar iets 
tussen wat niet voorhanden is? Dan vraag ik het de 
werfleider.”

K.A: “We varen vooral onze eigen koers. Zo 
organiseren we jaarlijks veiligheidsdagen, luisteren  
we naar onze mensen en spelen consequent in op 
veiligheidssituaties. Tijdens de veiligheidsdagen 
volgen arbeiders en projectleiders samen een 
gevarieerd en praktijkgericht programma. Zo hebben 
we al oefeningen gedaan met brandblusapparaten 
en het verschil getoond tussen schade met of zonder 
helm bij een val van grote hoogte. "

K.A: “Veiligheid begint met een engagement. En met de 
ondertekening van het charter spreek je dat duidelijk 
uit. Het is het signaal dat je de veiligheid continu 
wilt verbeteren en dat je je medewerkers beschermt. 
Een boodschap van jouw onderneming naar de 
buitenwereld: klanten, collega’s en (toekomstige) 
medewerkers.” 

N.G: “Onze campagne ‘Maak veiligheid persoonlijk’ 
maakt duidelijk dat iedere medewerker zijn of haar 
verantwoordelijkheid voor veiligheid moet opne-
men. Het geeft voldoening om mee te werken aan 
mooie en kwaliteitsvolle projecten in een veilige 
omgeving. Bij de start van een nieuwe werf maken 
we daarover afspraken met alle betrokkenen.” 

N.G: “Het veiligheidscharter is een belangrijk sta-
tement. Binnen je bedrijf én naar de buitenwereld. 
We staan achter de richtlijnen en verwijzen daar 
ook naar. Ook merken we dat het een positieve uit-
straling heeft op klanten en in onze zoektocht naar 
nieuwe medewerkers. Dat je het charter onderte-
kent, is een extra bewijs dat je veiligheid en kwali-
teit belangrijk vindt. En dat schept vertrouwen.”

Peremans is gespecialiseerd in totaaloplossingen 
voor appartementsgebouwen, assistentiewonin-
gen, scholen, sociale woningen en utiliteitsbouw. 
De familie Peremans richt in 1937 het bouwbedrijf 
op dat zich in 2007 aansluit bij de VDS-groep. 
 
Meer informatie op peremans.be

Democo heeft expertise in woningbouw, kantoren, ge-
bouwen voor de retail, industrie en zorgsector en pu-
blieke infrastructuur. Cyriel Demot richtte in 1977 sa-
men met twee compagnons Democo op. Intussen is 
het Hasseltse bouwbedrijf uitgegroeid tot een holding 
die vier verschillende bouwdisciplines huisvest: ont-
wikkeling, aanneming, technieken en afwerking. Naast 
België is Democo ook actief in Polen en Portugal. 
 
Meer informatie op democogroup.com

Natasja, Koen, allereerst van harte proficiat met jullie Safety Award. 
Een pluim op jullie hoed?

België telt veel bouwbedrijven. 
Hoe maken jullie het verschil met de collega’s?

Jullie ondertekenden beiden het Safety My Priority-charter. 
Waarom? En hoe kijken jullie daar vandaag naar?

Peremans en Democo winnen de 
VBA Safety Awards
Peremans en Democo winnen de 
VBA Safety Awards
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http://www.safetymypriority.be
https://www.linkedin.com/company/ncbcnc/
https://www.facebook.com/confederatie.bouw
https://www.twitter.com/ConfedBouw
http://www.safetymypriority.be.
http://www.safetymypriority.be
https://www.youtube.com/channel/UCLvqK7IGimQ-6oNUJAU5Gfg
http://www.peremans.be
http://www.democogroup.com
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