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Veiligheid in alle aspecten

Vallen van hoogte blijft de nummer één inbreuk op veiligheid in de 
bouwsector. Dat blijkt uit een overzicht van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg. Verderop in dit magazine gaan we dieper in op 
de 10 meest voorkomende ‘zondes’ op het vlak van veiligheid. Diezelfde 
studie laat helaas ook zien dat zowat 30 procent van de dossiers bij 
Toezicht Welzijn bouwgerelateerd is.

Op een dak werken? Dan denk je wel twee keer na natuurlijk. Geert Derde 
weet er alles van. Hij demonstreert graag de voordelen van zijn nieuwe 
kraan en toont hoe je stellingen op verschillende manieren kan bouwen: 
van veilig tot nog veiliger. Geerts motto: een ongeval is stukken duurder 
dan de maatregelen die je neemt om de veiligheid te verhogen.

Jongeren zijn alleen bezig met de smartphone en sociale media. En baby-
boomers hebben een veel makkelijker leven. Misverstanden en vooroordelen 
over generaties zijn van alle tijden. Maar hoe gaan verschillende generaties 
om met veiligheid? Zijn jonge collega’s nonchalanter, dan meer ervaren 
collega’s of is het andersom? En ook: zie je nog machogedrag op de 
bouwplaats?

Ooit gehoord van een MOS-rapport, een IER of een LRMA...? Bij KAEFER 
Benelux maken die begrippen deel uit van het dagelijkse vocabulaire. 
De specialist op het vlak van multidisciplinaire onderhouds- en project-
oplossingen voor de industrie, bouwt onder meer stellingen en steigers. 
Ook hier vraagt veiligheid de nodige aandacht.

Jong en oud, grote bedrijven en 
kleinere bedrijven ... 
Een veelzijdige kijk op veiligheid

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.KAEFER Benelux is specialist in multidisciplinaire onderhouds- en projec-

toplossingen voor de industrie. De diensten omvatten onder andere stelling- en 
steigerbouw. We vroegen Laurent Giroud, preventieadviseur, wat KAEFER doet op 

het gebied van veiligheid.

Het veiligheidsbeleid 
van KAEFER

Daarvoor hebben we een eigen 
systeem ontwikkeld: ‘risicoanaly-
se voor elk moment’ (de KAEFER 
ARA-cyclus). Want wil je de veilig-
heid altijd en overal garanderen? 
Dan volstaat een risicoanalyse aan 
het begin van de werkzaamheden 
niet. 

Voor, tijdens én na de opdracht

Het ARA-systeem bestaat uit drie 
verschillende risicoanalyses. De 
werknemer analyseert de risico’s 
op zijn werkplek voor, tijdens én 
na elke opdracht. De eerste analy-
se is dus de last-minute risicoana-
lyse. De werknemer evalueert zes 
criteria en bepaalt of die voldoen 
om het werk veilig uit te voeren. 
Ze zijn gebaseerd op onze pro-
fessionele activiteiten als steiger-
bedrijf: voorbereiding, middelen, 
opdracht, werkplek, derden en 
weersomstandigheden. 

Hoe belangrijk is de 
veiligheidsstrategie bij 
KAEFER?
Enorm belangrijk. We doen er al-
les aan opdat onze medewerkers 
veilig kunnen werken. Ze komen 
’s ochtends in goede gezond-
heid aan op het werk en moeten 
's avonds in goede gezondheid 
naar huis terugkeren. We onder-
steunen die strategie met een ver-
scheidenheid aan procedures en 
praktijken. In samenwerking met 
de opdrachtgever ontwikkelen we 
een PVGO-plan (preventie, veilig-
heid, gezondheid en omgeving) 
en een IER (inventaris en evaluatie 
van de risico’s). 

Locatie-introductie

Bij de start van het project krijgen 
medewerkers een specifieke loca-

tie-introductie: daarin maken ze 
kennis met de veiligheidsregels en 
-voorschriften die op de site van 
toepassing zijn. Elke dag houdt 
de ploegbaas een ‘start van het 
werk’-vergadering met zijn team, 
en legt hij het geplande werk kort 
uit. Voor elke taak voeren we een 
‘siteopening’ uit door de ARA-cy-
clus van KAEFER toe te passen, te 
beginnen met de LMRA. We hou-
den ons aan de bouwvoorschrif-
ten en veiligheidsinstructies zodat 
de werkzaamheden veilig verlo-
pen. 

Toolbox-vergaderingen

De instructies communiceren we 
tijdens maandelijkse en aanvul-
lende Toolbox-bijeenkomsten. Die 
gaan over verschillende veilig-
heidsgerelateerde onderwerpen 
met KAEFER's ARA-cyclus als 
leidraad. We streven naar helde-
re communicatie en onmiddellijke 
melding van mogelijke gevaar-
lijke situaties of bijna-ongeluk-
ken. Daarvoor gebruiken we het 
MOS-rapport (Melden onveilige 
situatie). De leidinggevenden en 
de preventiedienst onderzoeken 
de feiten en treffen maatregelen 
om herhaling te voorkomen.

Wat zijn de grootste 
veiligheidsrisico’s 
waarmee jullie worden 
geconfronteerd?
1. vallen, uitglijden en struikelen

2. vallen van hoogte van 
materialen of voorwerpen

3. vallen van hoogte van 
personen

4. verbrijzelen van handen
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Laurent, wat is het 
algemene veiligheids-
beleid van KAEFER? 
“KAEFER is VCA Petrochemie- én 
ISO 9001-gecertificeerd, waarmee 
we voldoen aan de strengste veilig- 
heidseisen. Die vormen trouwens 
het uitgangspunt voor ons alge-
mene veiligheidsbeleid. Veiligheid 
staat bij ons altijd voorop en daar-
voor zetten we dan ook alle mo-
gelijke middelen in.”

Hoe communiceren jullie 
over veiligheid? En welke 
prioriteiten stellen jullie?
Goede communicatie essentieel

Wil je je beleid effectief uitdragen 
en bevorderen? Dan moet je hel-
der communiceren. We doen er 
alles aan om veiligheid op te ne-
men in onze bedrijfscultuur. Dat 
begint bij de directie en stroomt 
als een waterval door naar de lei-
dinggevenden. Die brengen het 
op hun beurt over op hun team. 

Nieuwe medewerkers lichten we 
tijdens hun onboarding de basis-
principes van ons veiligheidsbe-
leid toe. Dat doen we zowel voor 
medewerkers met een contract 
van onbepaalde duur, als voor on-
deraannemers. En dat blijven we 
herhalen. Voor medewerkers om 
de vijf jaar, voor onderaannemers 
om de drie jaar. 

Risicoanalyse voor elk moment

Iedere medewerker is verantwoor-
delijk voor zijn eigen veiligheid én 
voor die van anderen. Risicoana-
lyse is daarom een van de be-
langrijkste processen die we hen 
bijbrengen. De Last Minute Risk 
Analysis (LMRA) vormt de basis. 

Veiligheid



Om die risico’s aan te pakken en 
te minimaliseren nemen we speci-
fieke acties zoals: 

• veiligheidsinstructie en 
opleiding goed gedrag

• persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
(pbm’s)   

• inspectie ter plaatse 
en observatie van de 
medewerkers

• toolbox-vergaderingen

• toezicht op de 
werkzaamheden

• …

Werken jullie ook met 
externe aannemers? 
Kiezen jullie hen 
op basis van hun 
veiligheidsstrategie of 
-visie?
Ja, KAEFER werkt met onderaan-
nemers, die we op basis van meer-
dere criteria selecteren en evalue-
ren. De afdeling Planning screent 
en verifieert hun algemene kennis 
en beroepservaring. Iedere werk-
nemer van een onderaannemer 
die op een werf van KAEFER aan 
de slag gaat, moet over een basis 
VCAcertificaat beschikken. Ook 
contoleren we zijn certificaat van 
steigerfabrikant. Geen certificaat? 
Dan bepalen we via een praktijk-
test welke functie hij kan vervul-
len. De afdeling Planning vraagt 
bijkomend om het PSSE-plan, de 
RIE-analyses, het preventiebeleid, 
de opleidingen en de jaarlijkse vei-
ligheidscijfers van de onderaanne-
mer. Die bespreken en monitoren 
we jaarlijks. 

Wat vinden jullie van de 
Safety My Priority-cam-
pagne? Wat verwachten 
jullie daarvan?
Veiligheid moet inderdaad een 
prioriteit zijn, elke dag opnieuw. 
Het is een belangrijk thema dat 
alle beslissingnemers en actoren 
in de bouwsector aangaat. Wij 
hopen dat de campagne hen er-
toe aanzet om ervoor te zorgen 
dat medewerkers veiligheidsvoor-

schriften naleven.   Zijn jullie me-
dewerkers alerter geworden voor 
veiligheid? Is er een bewustzijn 
over veiligheid?

Onze medewerkers moeten altijd 
alert zijn. De preventiedienst voert 
daarop controles uit en stimuleert 
de algemene veiligheidscultuur. 
Het personeel van KAEFER is zich 
bewust van veiligheid in het alge-
meen. We evalueren en analyse-
ren de geregistreerde MOS-rap-
porten. Elk kwartaal organiseren 

we een top drie van de beste 
MOS-rapporten en belonen we de 
uitblinkers.

Kun je ons meer 
vertellen over jullie 
preventiebeleid?
In het algemene preventie-op-
werk-project stelt de directie van 



KAEFER dat we prioriteit moeten 
geven aan de veiligheid en ge-
zondheid van onze medewerkers 
en hun omgeving. Onze langduri-
ge relatie en rendabiliteit zijn ge-
baseerd op ons onderscheidend 
vermogen op het gebied van pre-
ventie, gezondheid, veiligheid, mi-
lieu en kwaliteit. Om een continue 
procesverbetering te garanderen 
en dit beleid te waarborgen, en-
gageren we ons om: 

• te werken volgens de wet- 
en regelgeving Gezondheid 
Veiligheid en Milieu;

• de positieve veiligheidscultuur 
te bevorderen om incidenten 
en ziektes te voorkomen;

• de negatieve milieueffecten 
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van werkkwaliteit te 
minimaliseren;

• de ‘first-time-right’-
benadering van onze service 
te volgen;  

• ons LEAN-proces continu te 
verbeteren;

• de op vertrouwen 
gebaseerde samenwerking 
met onze werknemers, 
aannemers, leveranciers 
en belanghebbenden te 
onderhouden.

Dat alles doen we door de imple-
mentatie van: 

• proactief leiderschap en de 

nodige middelen beschikbaar 
te stellen;

• meetbare ESS-doelstellingen;

• permanente beheersing 
van de risico’s van onze 
activiteiten;

• kwaliteitstrainingen voor 
onze medewerkers en 
die te associëren met 
tweerichtingscommunicatie; 

• kritische evaluaties van alles 
wat we doen, en leren van 
onze ervaringen om continue 
verbetering te bereiken;

• daadkrachtige en efficiënte 
uitvoering van onze 
dienstverlening.

Hartelijk dank voor dit gesprek!





Interview

Kraan verhoogt de veilig-
heid
“Hebben we voldoende plaats? 
Dan zetten we een kraan op de 
werf. Die machine reikt voorbij en 
over de woning en maakt het mo-
gelijk om veel capaciteit op verre 
afstand te krijgen. Daardoor ver-
loopt het werk efficiënter. Dak-
pannen worden daar gebracht 
waar je ze nodig hebt, en de me-
dewerkers hoeven zelf geen zwa-
re gewichten te tillen.

Tegenwoordig is een kraan uitge-
rust met innovatieve technologie. 
Op de display lezen we hoeveel 
kilo we vervoeren of verplaatsen, 
en ook de afstand die we met de 
goederen afleggen. We berekenen 
hoeveel capaciteit we nog over 
hebben op een bepaalde afstand. 
En dat helpt ons om de werken 
beter in te schatten. En als je een 

Geert, wat is jullie alge-
mene veiligheidsbeleid? 
En hoe herkennen we dat 
op de werf?  
Geert Derde: “Veiligheid begint 
bij de opmeting en de offerte. Het 
eerste punt daarop wijden we aan 
de werfinrichting, waarvan ook 
veiligheid en valpreventie deel uit-
maken. Dakwerk heeft per defini-
tie valbeveiliging nodig. Een stevi-
ge stelling dus die ons beschermt, 
en evengoed ons werk vergemak-
kelijkt. Die stelling plaatsen we 
zelf zodat we ze volledig inrichten 
naar onze noden.” 

Stelling met meerdere 
veiligheidsfuncties
“De toegankelijkheid van de werf 
is belangrijk. Hoe gemakkelijker, 
hoe efficiënter je werkt. Wij moe-
ten naar het dak en als het maar 

enigszins mogelijk is, plaatsen we 
een brede trap met leuningen. 
Ook installeren we uitbouwen 
om bijvoorbeeld isolatiemateri-
aal of pannenlatten te stockeren. 
In zo’n uitbouw creëren we extra 
werkplek om bijvoorbeeld veilig 
te slijpen of te zagen. En we ver-
zamelen er afval zodat de werf 
opgeruimd blijft. Want ook net-
jes werken komt de veiligheid ten 
goede.

De uitbouwen verhogen de sta-
biliteit van de stelling. Want wat 
breed is, is stabieler. Hetzelfde 
geldt voor verbindingen op de 
hoeken. Die maken we met kop-
pelingen met een bepaalde stijf-
heid. Bovendien belast je, door de 
stelling goed te plaatsen, de mu-
ren van de woning minder. En je 
vermijdt dat je in de muren moet 
boren om verankeringen te beves-
tigen. Dat stellen klanten op prijs.” 
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Specialist in dakwerken GM Derde investeert in veiligheid. “Een investering die rendeert en die 
bovendien de werkvreugde verhoogt”, vindt zaakvoerder Geert Derde. We bezoeken hem op een van 
zijn werven en leggen ons oor te luisteren.

Veiligheid bij 
GM Derde Dak- & Bouwwerken 



aanhangwagen laadt? Dan weet 
je hoeveel gewicht je al hebt op-
geladen. Zo voorkom je dat je het 
maximale gewicht overschrijdt.”

Hoe belangrijk is veilig-
heid voor Derde?
“Veiligheid is voor ons een top- 
prioriteit. Wij zijn een familiebe-
drijf – mijn eigen zoon werkt hier. 
Ik zou niet willen dat hem, noch de 
andere medewerkers, iets over-
komt. We hebben een mooi vak, 
en het is belangrijk dat we dat vei-
lig kunnen uitvoeren. Ik investeer 
daar graag in. Los daarvan: de 
kost van een ongeval is veel hoger 
dan de investering in veiligheid. 
Wij werken bijvoorbeeld een dag 
om de stelling op te zetten. Dat is 
niets vergeleken met een ongeval 
waardoor iemand langere tijd out 
is en de werf vertraging oploopt. 
Om nog niet te denken aan de let-
sels van de getroffene.”

Wat zijn jullie grootste 
veiligheidsrisico’s?
“Het zal je niet verbazen dat val-
len van hoogte ons grootste risico 
is. Ook handelingen met zaagma-
chines en slijpers vragen continue 
concentratie. Ik val in herhaling, 
maar stevige stellingen, die breed 
genoeg zijn om vlot en vrij te be-
wegen, zijn dé oplossing voor vei-
lig werken. Verder gebruiken we 
zoveel mogelijk kabelvrij materi-
aal: ook dat verlaagt de risico’s.”

Wat vinden jullie van de 
SMP-campagne?
“Daar staan we volledig achter. 
Het is zo belangrijk om veilig te 
werken. Je medewerkers in ver-
trouwen kunnen laten werken, is 
een grote meerwaarde. Dat ver-
hoogt het dagelijkse werkcomfort. 
Angst is een negatieve emotie die 
niet thuishoort op een dak, of in 
de bouw in het algemeen.”

Wat verwachten jullie 
ervan?
“Het zou goed zijn mochten we 
evolueren naar een universeel vei-
ligheidsbeleid voor de sector En 
dat die veiligheid zichtbaarder 
wordt. Mensen moeten (opnieuw) 
vertrouwen krijgen in de bouw, 
weten dat het veilig is. Zo trekken 
we jongeren over de streep om de 
stap naar onze sector te zetten. 
We hebben hen hard nodig.”

Tot slot, Geert, heb je 
nog tips voor andere 
bedrijven?
“Doe je werk met goesting en 
wees fier op je werk. Investeer in 
veiligheid, want dat rendeert. En 
het komt het imago van onze sec-
tor ten goede.” 

Bedankt, Geert, voor dit openhar-
tige gesprek!

Bekijk ook het filmpje van ons 
werfbezoek op www.safetymypri-
ority.be/blog/

 



Bouwindustrialisatie

Van februari 2017 tot februari 2021 registreerden de inspecteurs van Welzijn op het Werk de inbreuken 
op veiligheid. Droevige vaststelling: van alle dossiers die zij in die periode opstelden, is maar liefst 30 
procent bouwgerelateerd. Van de werken die werden stopgezet, situeert zich zelfs 65 tot 80 procent 
in de bouw! En ongeveer de helft van de pv’s die TWW uitschreef, was voor onze sector. Ondanks de 
veelvuldige informatiecampagnes, de aanlevering van preventie- en toolboxfiches en het uitgebreide 
aanbod aan checklists …

Top 10 inbreuken 
op veiligheid en welzijn
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Dat is verontrustend en slecht 
voor het imago van onze sector. 
Bovendien zien we dat het gros 
van die overtredingen puur met 
gedrag te maken heeft. Ze vergen 
geen noemenswaardige financië-
le inspanningen: bewustwording 
en mentaliteitswijzing zijn al vol-
doende. Over welke overtredin-
gen het gaat? SMP-magazine lijst 
ze voor je op. 

1. Geen collectieve be-
schermingsmiddelen 
(CBM)  tegen vallen van 
hoogte
Van alle arbeidsongevallen heb-
ben die door een val van hoogte 
de grootste gevolgen. Levenslan-
ge invaliditeit of dodelijke afloop 
zijn geen uitzondering. Onbegrij-
pelijk dus dat deze overtreding de 
lijst aanvoert.

2. Geen navolging van de 
regelgeving voor vallen 
of vallende voorwerpen 
bij het plaatsen van stei-
gers
Een helm, veiligheidsschoenen 
of een antival-harnas voorkomen 
veel leed. Niet overtuigd om die 
persoonlijke beschermingsmidde-
len (PBM) in te zetten? Lees onze 
blog met begeleidend filmpje over 
de impact van een vallende hamer 
op safetymypriority.be/blogs/
de-veiligheidshelm-een-kreukel-
zone-voor-uw-hoofd.

3. Geen of onvoldoende 
maatregelen om de ‘so-
cial distance’ na te leven 
op werkposten, in ref-
ters, kleedkamers …

In geen enkele winkel of openbare 
instelling kun je om deze corona-
maatregel heen. Blijf er dus op ha-
meren, ook op de werkvloer. Want 
gevaccineerd of niet, het virus is 
nog alom aanwezig.

4. Geen verslag van pe-
riodieke keuring op de 
werf
Is je werf gekeurd maar ligt het 
verslag er niet? Dan ben je toch in 
overtreding. Leg of hang het daar-
om vanaf dag één op een toegan-
kelijke plaats. Dan heb je er voor 
de rest van de werken geen omkij-
ken meer naar.  

5. Geen instructies of 
geen middelen voor het 
correct wassen van de 
handen
‘Was regelmatig je handen.’ Hoe 
vaak hebben we dat het afgelo-
pen jaar niet gehoord of gelezen? 
Het belang ervan is niet te over-
schatten. Hang die instructies op 
en stel de nodige middelen ter be-
schikking.

6. Geen aangepast 
schoonmaakprogramma 
voor gemeenschappelij-
ke aanraakoppervlakken
Met of zonder coronacrisis is aan-
dacht voor hygiëne belangrijk. 
Een vastomlijnd programma zorgt 
ervoor dat alle oppervlaktes re-
gelmatig worden schoongemaakt.

7. Geen gebruik van pbm
Het gebruik van pbm is een ge-
deelde verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer. Als 
werkgever moet je ze ter beschik-

king stellen én erop toezien dat je 
medewerkers ze correct gebrui-
ken. Omgekeerd moeten werk-
nemers erom vragen als de juiste 
pbm ontbreken. Stimuleer colle-
ga’s om elkaar erop te wijzen bij 
foutief of niet-gebruik ervan.

8. Geen toezicht op veilig 
en gezond werken door 
onderaannemers
Als (hoofd)aannemer mag, nee, 
moét je ook van je onderaanne-
mers eisen dat ze veilig en gezond 
werken. Maak daarover bij het be-
gin van de opdracht de nodige af-
spraken – en volg ze op.

9. Geen ontsmetting 
en/of verluchting na de 
etenspauze, en geen re-
gelmatige schoonmaak 
van de sociale voorzie-
ningen
Dit leunt aan bij nummer 6. We 
stellen vast dat bijna de helft van 
de inbreuken over hygiëne gaat – 
een beschamende constatering, 
vooral in tijden van pandemie …

10. Geen preventiemaat-
regelen tegen kwartsstof
De gevolgen van de inademing 
van kwartsstof zijn niet onmiddel-
lijk merkbaar. Toch is de schade 
onherstelbaar en kan ze op lange 
termijn uitmonden in longfibrose 
(stoflongen) en longkanker. Als je 
dat weet, kun je toch niet anders 
dan die preventiemaatregelen op-
nemen in je prioriteitenlijstje? 

Meer over veilig werken met 
kwartsstof vind je op onze web-
site onder Toolbox. 



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.

Verandert de kijk op en de omgang met veiligheid met de tijd? En zo ja, wat verandert er dan precies? 
Is er bijvoorbeeld meer aandacht voor veiligheid tijdens de opleiding? Kijkt de jongere generatie anders 
naar veiligheid dan de oudere? En hoe zit het met machogedrag in de bouw? We spreken erover met 
Daan en Ignace, respectievelijk hoofdprojectleider en assistent-werfleider bij CIT Blaton en Artes, waar 
verschillende generaties samenwerken. 

Veiligheid in de loop der jaren

voor een ander bedrijf – de 
onderlinge verschillen val-
len dan op. De liefde voor 
de bouwsector kreeg ik met 
de paplepel mee ingegoten. 

Mijn familie bestaat uit aan-
nemers, vloerders en specia-

listen in grondwerken. Mijn ou-
ders weten wat het is om zware 

materialen te heffen en lange tijd 
op je knieën te zitten. Van kleins 
af aan moedigen ze mij aan om 
ergonomisch en veilig te werken. 
Dat neem ik mee naar de werf. 
Er zijn voldoende machines die 
je het leven gemakkelijker maken 
en die je lichaam sparen. Vaak zijn 
het nog oude gewoontes die erin 
zitten. Voor veiliger werk is een 
gedragsverandering nodig. We 
moeten nieuwe reflexen kweken.”

Wat met macho-gedrag 
op de werf? Komt dat 
nog voor? 
Ignace: “Ik denk niet dat bijvoor-
beeld zware zakken tillen of dra-
gen met stoerdoenerij te ma-
ken heeft. Eerder met die oude 

gewoontes waarover ik eerder 
al sprak. Lawrence, onze veilig-
heidscoördinator hamert erop om 
dat vooral niet te doen. Hij geeft 
voorbeelden van situaties die we 
onhandig aanpakken en laat zien 
hoe het beter kan. Vaak zijn het 
zaken waar je absoluut niet bij 
stilstaat. Totdat hij ze onder de 
aandacht brengt, dan denk je, 
ja, inderdaad, zo kan het ook. De 
werkmannen op de werf zijn mee 
in dat verhaal.” 

Wat is veilig werken?
Daan: “Veilig werken begint met 
goede communicatie. Het risico 
bespreekbaar houden, dat is be-
langrijk. Kun je, om een schroef 
in de draaien, een ladder gebrui-
ken in plaats van een stelling? De 
bouw van die stelling brengt im-
mers ook risico’s met zich mee. 
Het is niet altijd zwart-wit. En niet 
elke situatie is dezelfde, verre van 
zelfs. Dus moet je erover praten. 
Is het risico aanvaardbaar of niet? 

We volgen dat van dichtbij op. 
En het is essentieel om bij aan-
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Daan en Ignace, kwam 
veiligheid aan bod 
tijdens jullie opleiding? 
Daan: “Bij mij, ik spreek nu over 
eind jaren 80, was er geen aan-
dacht voor veiligheid. Ik kwam er 
pas mee in aanraking toen ik be-
gon te werken. Mijn eerste job was 
bij een Belgisch bedrijf dat net 

in Franse handen was gekomen. 
Veiligheid was op dat moment al 
een prioriteit in Frankrijk. Onze 
zuiderburen lopen echt voor op 
dat gebied, toen en nu nog altijd. 
Als Belgische poot werden we 
daarin meegetrokken en dat sprak 
mij aan. Ik vond dat veiligheidsas-
pect boeiend, en heb het eigenlijk 
nooit meer losgelaten.”

Ignace: “Ik ben afgestudeerd in 
2020. Bij mij was er tijdens de 
opleiding wel aandacht voor vei-
ligheid. Toch leerde ik daarover 
vooral tijdens mijn vakantiejobs 
veel bij. Ik koos bewust elke zomer 

Veiligheid

Daan 

“Veiligheid maakt 
deel uit van coaching. 
Mensen moeten inzien 
dat veilig werken 
in de eerste plaats 
henzelf ten goede 
komt.”



vang van de werkzaamheden alles 
goed door te spreken. Wat is de 
opdracht? Wat moet er gebeu-
ren en hoe pakken we het veilig 
aan? En wat zijn de gevolgen als 
we dat niet doen? Daarvan moet 
iedereen op de werf zich bewust 
zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk: 
sommigen hebben andere ideeën 
over de uitvoering en vinden het 
moeilijk om zich te schikken. Dan 
speel je wat korter op de bal en 
lukt dat wel.”

Ignace: “Als werfleider werk je 
soms op verschillende projecten 
tegelijk. Je moet er dan op ver-
trouwen dat alles verloopt zoals 
je hebt afgesproken. Gelukkig 
werken we onderling goed sa-
men. Ook onze preventiead-
viseur speelt daarin een cru-
ciale rol. Die legt ter plekke 
de pijnpunten bloot en dat 
werkt echt. We groeien daar 
nog altijd in.”

Daan: “Met logisch nadenken 
en je gezond verstand gebrui-
ken, kom je al ver. Door elkaar 
of te dicht op mekaar werken, is 
meestal geen goed idee. Bijvoor-
beeld snijwerken uitvoeren naast 
de plaats waar graafwerken bezig 
zijn. Je kunt die snijmachine even-
goed 50 meter verder plaatsen 
en wel veilig werken. Werken op 
hoogte blijft altijd een aandachts-
punt. Ook omdat de gevolgen 
groot zijn als het daar misgaat.”

Is er een verschil tussen 
de generaties? Zijn 
jongeren strenger, 
omdat er nu tijdens de 
opleiding aandacht is 
voor veiligheid? Of zijn 
ze nonchalanter?
Daan: “Nee, jongeren zijn niet 
nonchalanter dan ouderen. Ze 
hebben alleen minder ervaring, en 
dat mag je hen niet kwalijk nemen. 
Het is aan de werfleider om hen 
daarin te coachen. Om het ge-
sprek aan te gaan en hen te wijzen 
op de gevaren. Ervaren collega’s 
zouden dat vanzelf moeten doen. 
Hoe geeft de zender de bood-
schap en hoe komt die aan bij de 
ontvanger? Daar draait het om. 
De juiste mix van jong en oud op 
de werf is ideaal. Dan leren ze van 
elkaar. En zien collega’s onderling 
een onveilige situatie? Dan moe-
ten ze elkaar daarop aanspreken. 

Dat gebeurt nog te weinig. Het is 
natuurlijk ook heel on-Vlaams om 
dat te doen. 

‘Mij overkomt het niet’ of ‘ik weet 
wel wat ik doe’ zijn heel mense-
lijke reacties die op elke leeftijd 
voorkomen. Het zijn typische 
voorbeelden van hoe je een risico 
verkeerd kunt inschatten. Of hoe 
je de veiligheidsdrempel voor je-
zelf te laag legt.” 

Ignace: “Soms volg je stipt alle 
mogelijke veiligheidsmaatregelen 
op, bereid je de werken tot in de 
puntjes voor en gebeurt er toch 
een ongeval. Dat heb je niet in de 
hand. Dan is het belangrijk om na 
te gaan of je bij de voorbereiding 
en tijdens de werken er alles aan 
hebt gedaan om ongevallen te 
voorkomen. Heb je voldoende na-

gedacht over de mogelijke risico’s 
en over wat er kan misgaan? Wel-
ke maatregelen kun je nemen om 
herhaling te voorkomen? Vergeet 
niet: elke werf is anders.”

Wat zou de veiligheid 
nog ten goede komen?
Daan: “Het is belangrijk dat men-
sen inzien dat die veiligheid in de 
eerste plaats henzelf ten goede 
komt. Want wie draagt de gevol-
gen van een arbeidsongeval? Dat 
zijn de gekwetste en zijn of haar 
gezin. Daar wijs ik hen op tijdens de 
coaching. Veiligheid moet voort-
vloeien uit besef en beleving, en 

de gevolgen kunnen inschatten 
van onveilig werken. Dat werpt 
zijn vruchten af. We zien dat 
mensen anders naar de din-
gen kijken en hun werk op een 
andere manier aanpakken.

Bij openbare aanbestedingen 
is het budget vaak de door-
slaggevende factor om de op-

dracht te gunnen. Persoonlijk 
ben ik er voorstander om de kost 

voor veiligheid apart te budgette-
ren, én te stipuleren wat dat bud-
get dan precies omvat. Dat is niet 
alleen transparanter, de opdracht-
gever kan dan ook beter inschat-
ten hoe de aanbieder omgaat met 
veiligheid. Het zou zeker een stap 
in de goede richting zijn voor nog 
veiligere werven. En wordt het 
werk veiliger? Dan trekken we ook 
meer jongeren over de streep om 
voor onze sector te kiezen.”

Hartelijk dank, Daan en Ignace, 
voor jullie heldere kijk op veilig-
heid!

 

Ignace

“Door goed samen 
te werken met de 
preventieadviseur 
verhoog je de 
veiligheid op de 
werf.”



U start of heeft een bedrijf? Vertrouw dan op Formalis:
• bij de afhandeling van al uw administratieve formaliteiten;
• voor de inschrijving en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
• voor onze expertise en kennis van de ondernemerschap.

Meer info via formalis.be

in samenwerking met

uw springplank 
naar zorgeloos
ondernemen

Bereken uw premie op federale.be/3maandgratis

*   Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt 
in de berekening van de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar. Meer info 
en voorwaarden van onze actie op federale.be/3maandgratis.

         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.

U bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een 
nieuwe bestel- of vrachtwagen? U koos voor zo wat alle 
opties voor uw veiligheid? Heel goed! U bent helemaal 
beschermd. Maar... wat met uw nieuwe voertuig? Bescherm 
het tegen materiële schade met onze verzekering Omnium, 
de onmisbare bescherming voor nieuwe voertuigen. Geniet 
van een dienstverlening op maat en ontdek het plezier van 
het rijden zonder zorgen... 

UW VOERTUIG 
BESCHERMT U.
MAAR WIE BESCHERMT 
UW VOERTUIG?
De Omnium van 
Federale Verzekering:  
de verzekering die uw 
voertuig beschermt.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt
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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!

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