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Op bouwplaats net zo  
veilig kunnen werken als in 
een kantoor

Thomas Scorier, voorzitter en Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw 

 
Stress en vermoeidheid kunnen leiden tot mentale problemen. En 
die verhogen dan weer de kans op fysieke ongevallen. De grote 
bouwbedrijven willen daar via hun beroepsvereniging iets aan doen, 
en startten de welzijnscampagne ‘Build With Joy’. We spraken hierover 
met campagnecoördinator en ervaren stresscoach Axelle Golinvaux.  

Veilig werken is ook een kwestie van zien en gezien worden. 
Waaruit bestaat een degelijke bouwplaatsverlichting? Wat 
zijn de technische vereisten? En wat zijn de wettelijke regels 
en richtlijnen? Christian Depue, van Constructiv, legt het uit. 

Fysieke klachten over spieren, gewrichten en zenuwen 
zijn bij bouwarbeiders dé oorzaak van langdurige 
arbeidsonbekwaamheid. Vooral bij vijftigplussers. Een gesprek over 
de meest voorkomende problemen, de oorzaken én de hulpmiddelen. 

Drie jaar jaar na de start van de campagne Safety My Priority spreken 
we terug af met initiatiefnemer Paul Depreter. De vroegere voorzitter 
van de Confederatie Bouw vertelt ons over prijsoffertes en het belang 
van de bedrijfscultuur bij zowel de aannemer als de opdrachtgever. 

In maart 2022 wordt voor de allereerste keer het examen georganiseerd 
voor het certificaat van inspecteur steigerbouw. Dit is de hoogste graad 
binnen de steigerbouw-certificaten. Intussen wordt er voortgewerkt 
aan de wettelijke erkenning van de drie al bestaande certificaten. 

Oorsuizingen, hart- en vaatziekten … De gevolgen van het niet dragen van 
gehoorbescherming kunnen nauwelijks onderschat worden. Onderzoekers 
van de Arteveldehogeschool wilden weten waarom de beschikbare 
beschermingsmiddelen niet altijd consequent worden gedragen.



De welzijnscampagne van de grote bouwbedrijven

Op bouwplaatsen wordt al lang en terecht veel aandacht besteed aan de risico's op fysieke letsels. 
Maar veilig werken wordt ook én sterk beïnvloed door psychosociale factoren. En zelfs zonder zichtbare 
fysieke symptomen kunnen tijd- en werkdruk, flexibiliteit en stress leiden tot langdurige arbeidsuitval. 
De grote Belgische bouwbedrijven besloten dit probleem niet individueel aan te pakken, maar zetten via 
hun beroepsvereniging VBA de welzijnscampagne Build With Joy op stapel. We spraken hierover met 
campagnecoördinator en ervaren stresscoach Axelle Golinvaux.

Build with Joy

Axelle Golinvaux: “Op basis 
van de cijfers van het Riziv, 
vertegenwoordigden de 
geregistreerde burn-outs en 
depressies bij werknemers en 
werkzoekenden in 2020 samen 
24,14% van de gevallen van 
langdurige arbeidsongeschiktheid. 
Hun absolute aantal was toen 
sinds 2016 met 38,72% gestegen," 
steekt Golinvaux van wal. "Bij 
zelfstandigen staan depressies 
en burn-outs voor 17,32% van 
de gevallen van langdurige 
arbeidsongeschiktheid. Tussen 
2016 en 2020 bedroeg de stijging 
van dit aantal zelfs 50,93%. Dit zijn 
wel cijfers over alle sectoren heen, 
dus niet noodzakelijk identiek 
voor de bouw afzonderlijk."

"Vermoeidheid en stress kunnen 
leiden tot mentale problemen. 
Dit verhoogt op zijn beurt de 
kans op fysieke ongevallen. 
Want bij vermoeidheid en stress 
schakelen mensen sneller over 
op automatische piloot en 
kan het kortetermijngeheugen 
hen in de steek laten. Ze 
vergeten dan bijvoorbeeld 
welke veiligheidsroutines ze 
al of niet hebben uitgevoerd. 
De precieze symptomen en 
gevolgen verschillen van 
persoon tot persoon. Er zijn 
wel tal van signalen. Fysieke 
symptomen zijn onder meer 
spanningsklachten, vermoeidheid 
en slaapproblemen. Sommige 
mensen krijgen spierpijn of nek- en 
rugklachten, bij anderen gaat het 
maagdarmstelsel rommelen. Er 
zijn ook emotionele symptomen 
zoals prikkelbaarheid… Sommige 
mensen worden nukkig en 
defensief in de omgang. Verder 
zien we cognitieve symptomen 
zoals concentratieproblemen, 
vergeetachtigheid… Velen gaan 
piekeren, wat dan weer resulteert in 

"In eerste instantie is het 
cruciaal dat ieder van ons zijn 
eigen signalen leert kennen, 
herkennen en erkennen. Het 
komt erop aan om adequaat 
te reageren op de signalen van 
stress en burn-out. Vervolgens 
is het essentieel dat je weet wat 
je kan doen om voldoende te 
recupereren om je energiebatterij 
te herladen. Belangrijk daarbij is 
dat je je verplichtingen (privé en 
professioneel) kan afwisselen met 
dingen die je graag en met volle 
goesting doet. Alles draait rond 
onze energiebalans. Bestaat er een 

Golinvaux ziet de bedrijfsleiding 
hierin een belangrijke rol spelen. 
"Om minder plezierige taken af 
te wisselen met aangename is 
er een minimum aan autonomie 
nodig. Werkgevers kunnen zich 
daarop organiseren. Het begint 
ermee de vinger goed aan de 
pols te houden. Vroeger verliepen 
evaluatiegesprekken vaak in één 
richting, nu verlopen ze meer als 
dialogen en grijpen werkgevers 
ze meer en meer aan om te 
ontdekken wat hun medewerkers 
als aangenaam en onaangenaam 
ervaren. Wat doen medewerkers 
graag en wat bezorgt hen 
negatieve stress? Bedrijven die 
investeren in het welzijn van 
hun medewerkers dragen bij 
tot een omgeving waarin dezen 
zich goed voelen. Mensen die 
zich goed voelen op hun werk 
zijn enthousiaster, performanter, 
energieker en sterker gemotiveerd. 
Dit verhoogt de productiviteit." 
De website Build With Joy geeft 
niet alleen een overzicht van de 
mogelijke risico's en helpt bij het 
identificeren van de signalen die 
kenmerkend zijn voor uitputting 
en burn-out, maar geeft ook veel 
tips om ze af te kloppen en op te 
lossen.

Enthousiaste medewerkers 
voelen zich ook meer betrokken 
bij het blijvende succes van hun 
onderneming. "Dat klopt. En 
vergeet ook niet dat vermoeide 
medewerkers niet altijd 
ziekteverlof opnemen. Er bestaat 
ook zoiets als presenteïsme.  

Dat Build With Joy tot stand 
kwam op initiatief van VBA 
betekent niet dat het gebruik 
ervan beperkt blijft tot VBA-
leden en hun medewerkers. 
"De grote aannemers nemen 
hiermee hun rol op in termen 
van sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  Iedereen 
kan gebruik maken van onze 
website. Dus ook medewerkers van 
andere bedrijven en zelfstandigen, 
niet alleen binnen de bouwsector 
trouwens."

Aan de bouw kleeft een 
traditioneel mannelijk imago. "Een 
aspect van onze maatschappij is 
dat je emotionele problemen en 
fysieke beperkingen voor je houdt. 
Je kwetsbaar opstellen blijft een 
hardnekkig taboe. Terwijl je er net 
goed aan doet om erover te praten. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor je collega's, die mogelijk met 
gelijkaardige problemen kampen. 
Erover praten is een eerste stap 
in het oplossen ervan. Het is 
zeker nuttig dat bedrijfsleiders 
en andere leidinggevenden 
dergelijke zorgen durven delen en 
hier plaats maken voor dialoog. 
Daarom wil ik een oproep doen: 
“Doorbreek het taboe en praat er 
over wanneer het je even teveel of 
te moeilijk wordt.”

Meer info: www.buildwithjoy.be
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Goesting in werken komt werknemers én bedrijven ten goede

Symptomen erg divers

Reflectie

Tips

Presenteïsme

Ook voor kleine 
bedrijven en 
zelfstandigen

Mannelijk imago

slaapstoornissen en verminderde 
concentratie. Via Build With Joy – 
www.buildwithjoy.be  – willen we 
individuele personen, managers 
en werkgevers sensibiliseren 
voor de risico’s en gevolgen van 
uitputting, maar hen vooral in 
actie brengen om aan preventie te 
doen. We reiken de verschillende 
doelgroepen hulpmiddelen aan 
en organiseren opleidingen en 
inspiratiesessies om hiertegen in 
te gaan of de problemen zelfs te 
voorkomen."

evenwicht tussen energiegevers 
en energievreters, dan blijf je uit 
de uitputting. Een leuke taak op 
het werk, een babbel met een 
collega, naar muziek luisteren, 
wandelen of sporten, puzzelen, 
knutselen, een boek lezen, iets 
doen met familie of vrienden, 
opgaan in de natuur… Het is zeker 
ook een goed idee om af en te 
een kwartiertje te reflecteren 
welke van de activiteiten die je de 
voorbije weken uitoefende echt 
leuk vond. Zowel beroepshalve als 
privé. Stilstaan bij jouw energie; 
waar heb ik mijn energie verloren, 
waar heb ik er opgedaan? Of 'hoe 
ziet de komende week en het 
weekend eruit en hoe kan ik zorgen 
voor voldoende recuperatie?'’

Ook binnen de werksfeer kunnen 
er taken zijn die enthousiasme 
opwekken. "De ene werknemer 
heeft daarin meer mogelijkheden 
en autonomie dan de andere. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het  
organiseren van uw eigen werk in 
functie van deadlines. Een korte 
wandeling tijdens de lunchpauze 
kan goed zijn om de mentale 
batterijen weer op te laden. Ook 
succes met of iemand kunnen 
helpen op het werk geeft heel wat 
voldoening."

Ze komen dan wel naar het werk, 
maar leveren er geen creatieve 
bijdrage en beperken hun 
productiviteit tot een minimum. 
En dit met de beste intentie. 
Burn-outs komen vaak voor 
bij efficiënte, plichtsbewuste, 
gepassioneerde en idealistische 
medewerkers. Dit zijn mensen 
die alles zo goed mogelijk willen 
doen, streven naar perfectie, 
controle willen houden, en mee 
daardoor bijvoorbeeld moeite 
hebben om taken te delegeren. 
Gepassioneerde mensen trekken 
moeilijker een grens of gaan er 
gemakkelijker over. Daardoor 
lopen hun batterijen op de duur 
leeg."

http://www.buildwithjoy.be
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Aandacht voor spieren en gewrichten

Meer dan in de meeste andere sectoren zijn fysieke klachten over de spieren, gewrichten, pezen, 
ligamenten en zenuwen bij bouwarbeiders de oorzaak van langdurige arbeidsonbekwaamheid. Nochtans 
kan een groot deel van deze 'musculoskeletale aandoeningen,' (MSA) worden voorkomen of beperkt 
blijven. Deels door aangepaste werkroutines, deels door het gebruik van de juiste hulpmiddelen. 
Wordt er niet tijdig ingegrepen, dan kunnen de aandoeningen verergeren en wordt het onmogelijk om 
bepaalde bewegingen uit te voeren. Na verloop van tijd kunnen de gevolgen onomkeerbaar zijn. Bovendien 
leidt de pijn tot meer stress en stress tot grotere risico's op arbeidsongevallen.

Musculoskeletale aandoeningen 
vergen blijvende aandacht

Meer dan in andere sectoren 
zien we bij arbeiders in de bouw 
problemen in de lage rug en de 
knieën," getuigt dokter Marie-
Noëlle Schmickler, medisch 
directeur bij Mensura, de grootste 
externe dienst voor preventie 
en bescherming op het werk in 
België. "25% van de klachten is 
er gelinkt aan de lage rug, 13% 
aan de knieën en 11% aan de 
schouders. Over alle sectoren 
heen is de verdeling 20% lage 
rug, 13% schouder, 11% nek en 9% 
knie." In de databank van Mensura 
blijken lage rugklachten vooral 
gerapporteerd door metselaars 
en handlangers, gevolgd door 
verwarmingstechniekers en 
bekisters. "Schouderklachten 
komen dan weer het meest 
voor bij bekisters, gevolgd door 
verwarmingstechniekers en 
metselaars. Bij knieklachten staan 
de metselaars en handlangers 
weer vooraan, voor elektriciens en 
bekisters.

Wat betreft langdurige uitval 
en herneming van de arbeid 
scoort de bouw niet slechter 
dan andere sectoren. "De bouw 
vertegenwoordigt 14% van ons 
klantenbestand, maar beperkt zich 
tot 10% van de aanvragen voor 
re-integratie na een langdurige 
periode van ziekte. Vooral bij 
klachten over lage rugpijn is re-
integratie problematisch." MSA 
doet zich ook veel meer voor 
bij mannen dan bij vrouwen. 
"Doordat bouwarbeid nogal altijd 
overwegend een mannenberoep 
is. 

Lage rug en knieën

Oorzaken

Hulpmiddelen Ruim aanbod"Het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen is al 
goed ingeburgerd," merkt 
Reekmans op. "Zeker wat betreft 
bijvoorbeeld het dragen van 
veiligheidsschoenen. Bij een 
helm is dat helaas al minder het 
geval, vooral bij kleinere, familiale 
bedrijven.

De oorzaken van MSA zijn 
van velerlei aard.  Ze gaan 
van het hanteren van te zware 
gewichten en het aannemen 
van verkeerde houdingen 
over langdurig uitvoeren van 
dezelfde, monotone bewegingen. 
"En het te weinig nemen van 
rustpauzes," onderstreept 
Schmickler. "Bovendien klussen 
heel wat bouwvakkers na hun 
normale dagtaak nog bij. Maar 
er zijn grenzen aan wat het 
menselijk lichaam aankan." Veel 
bouwvakkers zijn ook erg zelfzeker 
over hun fysieke weerbaarheid. 
"Tot ze een keer met een 
aandoening te maken krijgen. 
Daarna worden ze doorgaans veel 
voorzichtiger, maar het kwaad is 
dan al geschied."
 
Vandaag de dag wordt in de 
bouwopleidingen veel meer 
aandacht besteed aan veiligheid 
en preventie. Vroeger was er 
meer machogedrag, waarin 
een stoer imago belangrijk was. 
Zelfs nadat er een wettelijk verbod 
tot stand kwam op het gebruik van 
zakken cement van 50 kilogram 
voelden heel wat bouwarbeiders 
zich zo sterk dat ze gewoon twee 
zakken van 25 kilogram tegelijk 
optilden

Ze ziet ook op een ander vlak 
verschillen tussen beide types 
bouwbedrijven. "De voorbije jaren 
was er niet alleen de opkomst 
van de – veel zwaardere – ramen 
met driedubbel glas, maar ook 
de trend naar zo groot mogelijke 
tegels in zowel keramische als 
natuursteen. Gelukkig komen 
er almaar meer mechanische 
en elektrische hulpmiddelen op 
de markt om die elementen te 
hanteren. Ik denk daarbij niet alleen 
aan ergonomische handgrepen, 
zuignappen en klemmen, maar 
ook aan mobiele apparaten 
om meerdere tegels tegelijk te 
leggen, aangepaste kruiwagens 
en spuitapparaten voor verf en 
dunpleisters." Er bestaan ook 
speciale borstels (met een knip 
in de steel) om het polsgewricht 
van schilders te sparen. En tools 
om de horizontale en verticale 
grijpafstand te vergroten.

Sommige mechanische en 
elektrische hulpmiddelen zijn 
nogal volumineus en daardoor 
enkel aangewezen om te worden 
ingezet in grote en omvangrijke 
bouwprojecten. "Zoals 
bijvoorbeeld chaperobots. Maar 
er zijn ook voldoende compacte 
tools op de markt, waarmee je 
kan werken in kleine ruimtes. 
Zoals een steekwagentje voor 
het transport van CV-radiatoren 
of een lift waarmee boilers en 
wandketels worden opgetild, die 
amper 30 cm extra ruimte vraagt. 
Zulk materieel is erg nuttig, want 
voor de installatie van HVAC en 
elektriciteit worden doorgaans 
slechts één of twee mensen 
ingezet." Voor kleine bedrijven 
wegen investeringen in dergelijke 
hulpmiddelen financieel zwaar 
door. "Maar op termijn betalen 
ze zich hoe dan ook terug, door 
minder ziekteverlet. Bovendien is 
zo'n investeringskost relatief. Zo 
kost een laag wagentje, waarop 
chapers hun knieën én hun 
scheenbenen kunnen laten rusten 
en ze en zittend en rollend heen en 
weer bewegen amper 160 euro."
Veel taken in de bouw blijven hoe 
dan ook fysiek belastend. "Maar ook 
daaraan kan wat gedaan worden. 
Taken zoals bekisten belasten 
specifieke spiergroepen. Door 
de taakverdeling zo te variëren 
dat bouwvakkers niet permanent 
dezelfde taken uitoefenen kan je 
deze vorm van fysieke belasting 
sterk verminderen," aldus dokter 
Schmickler. "Je kan een goede 
attitude aannemen door de 
bouwplaats zo in te richten dat 
die manier van werken zich als 
vanzelfsprekend aandient."



Veilig werken op hoogte

In maart 2022 wordt voor de allereerste keer het examen 
georganiseerd voor het certificaat van inspecteur steigerbouw. Dit 
is de hoogste graad binnen de steigerbouw-certificaten. Intussen 
wordt er verder gewerkt aan de wettelijke erkenning van de drie al 
bestaande certificaten.

Eerste gecertificeerde 
inspecteurs 
stellingbouw

Hoewel VSBB deel uitmaakt 
van de Confederatie Bouw, ligt 
het actieterrein van de meeste 
leden vooral in de petrochemie. 
"Het Antwerpse havengebied is 
na Houston (Texas) de grootste 
petrochemische cluster ter 
wereld. Op het vlak van veiligheid 
is de petrochemie – om evidente 
reden –de meest vooruitstrevende 
sector, nog voor de bouw zelf.  
De eerste vragen naar een 
certificatie voor steigerbouwers 
kwam dan ook vanuit de 

petrochemie. Vandaag eist 
bijvoorbeeld BASF in zijn 

aanbestedingen 
om voor 

De VVSB en Constructiv zetten samen de 
organisatie van de theoretische en praktische 
examens op poten. "We organiseerden ook samen 
de opleidingstrajecten als voorbereiding op deze 
examens. In principe kan je ook zonder deze 
opleiding aan de examens deelnemen, maar in de 
praktijk is dit alleen voor mensen met jarenlange 
operationele ervaring in de stellingbouw haalbaar."

Allerlei bestaande opleidingsorganisaties bieden 
eveneens een cursus stellingbouw aan. "Dat 
klopt, maar die opleidingen zijn erg elementair. 
Wij mikken op een hoger niveau. We handhaven 
daarbij onze traditie om dit niet op het niveau van 
een individueel bouwbedrijf te organiseren, maar 
als sectororganisatie. Dan hebben we ook meer 
impact bij de onderhandelingen over de wettelijke 
aanvaarding of de vermoedelijk toekomstige 
verplichting ervan. Het vergemakkelijkt ook 
toekomstige besprekingen met de verzekeraar, 
over de hoogte van de bijdragen. Want dankzij 
de opleiding en de certificaten daalt het aantal 
ongevallen. "

De opleidingen en examens vinden al sinds 2018 
plaats. Totnogtoe werden ze steevast op de 
campus van de Confederatie in Geel georganiseerd. 
"Wanneer onze huidige sensibileringscampagne 
leidt tot meer inschrijvingen, kunnen we de 
opleidingen ook elders in het land organiseren. 
Dat maakt ze voor meer mensen comfortabel 
toegankelijk.

"De bouwbedrijven bepalen zelf welke medewerkers 
ze voor welk certificatieniveau inschrijven. Zij 
kunnen immers het best inschatten wie klaar is voor 
welk niveau of aan welke opleiding moet deelnemen. 
Een medewerker die al sinds mensenheugenis 
meedraait en leidinggeeft bij de uitvoering van de 
werken zal normaal niet gaan voor hulpmonteur. 
Anderzijds zijn de examens zo opgesteld dat om 

De objectiviteit van de 
certificatieprocedure wordt 
gewaarborgd door een 
Waarborgcommissie. "Daarin zijn 
naast de sociale partners ook de 
overheid en de opdrachtgevers 
vertegenwoordigd, zoals 
veiligheidscoördinatoren uit de 
petrochemie. De commissieleden 
leggen de eindtermen vast, 
stellen de vragen en de praktische 
oefeningen samen en houden in de 
brede zin toezicht op de uitreiking 
van de certificaten," onderstreept 
Patrick Noë. "Toen we alles nog 
op punt moesten stellen kwam 
de commissie meer samen, maar 
tegenwoordig beperken de 
zittingen zich tot twee à drie keer 
per jaar, onder voorzitterschap 
van Constructiv. Overigens mogen 
andere stakeholders zich gerust 
aansluiten. Zo zijn momenteel nog 
niet alle vakbonden afzonderlijk 
vertegenwoordigd."

Momenteel hebben al 160 medewerkers van stellingbouwers één of 
meer van de drie types certificaten – hulpmonteur, monteur en chef-
monteur – op zak. "Voor de organisatie van deze Belgische certificaten 
sloegen wij de handen in elkaar met Constructiv en de vakbonden," licht 
Patrick Noë toe, directeur van de Cluster Complementaire Bedrijven 
binnen de Confederatie Bouw. "Een van de segmenten van onze cluster 
is de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België (VSBB). Een veilige 
werkwijze bij het monteren en demonteren van stellingen is één van de 
prioriteiten van deze vereniging. Het certificaat vormt een objectieve 
bevestiging dat de drager ervan hiervoor over de nodige kennis en 
vaardigheden beschikt."

Petrochemie

Opleiding en examens

Keuze

Waarborgcommissie

stellingbouw dat minstens 90% 
van de medewerkers die de 
kandidaat-contractant inzet een 
certificaat hebben behaald.""
In Nederland, eveneens een 
land met veel petrochemische 
industrie, bestond er al zo'n 
certificaat. "Het certificaat 
is er zelfs wettelijk verplicht. 
Belgische ondernemingen die in 
Nederland willen werken zijn – 
voorlopig – dan ook verplicht hun 
medewerkers het Nederlandse 
certificaat te doen behalen," 
aldus Noë. "Wij zijn volop in 
overleg met onze Nederlandse 
tegenhangers, met de bedoeling 
het Belgische certificaat ook in 
Nederland te doen erkennen. Een 
gelijkaardige regeling in België 
lijkt dan ook zinvol. Bovendien 
verwachten we dat het bezit van 
een certificaat ook in andere 

landen een meerwaarde 
kan opleveren."

Voor er sprake was 
van een certificatie voor 
stellingbouwers bestond in 
België al de Code van Goede Praktijk 
Stellingbouw. "Die was zelfs herschreven op 
basis van de verzuchtingen van de petrochemie. 
Verder hadden we al de wetgeving inzake werken 
op hoogte en de 'berekeningsnota' van een stelling."

te slagen voor de 
proeven voor 
inspecteur stellingbouw je 
moet kunnen terugvallen op flink 
wat jaren praktische ervaring."
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Cluster Complementaire 
Bedrijven

Contactpersoon: Kim Stroobants 
cluster@confederatiebouw.be

mailto:cluster%40confederatiebouw.be?subject=
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"Vroeger was er het ARAB 
(Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming in 
België), maar tegenwoordig 
laten de inspecteurs van de 
federale overheidsdienst 
arbeidsbescherming de evaluatie 
over aan de betrokkenen. 
Algemeen blijft er wel het AREI 
(Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installaties), maar 
dit behandelt niet specifiek 
de tijdelijke verlichting van 
bouwplaatsen. Verder zijn er het 
koninklijk besluit Tijdelijke en 
Mobiele Bouwplaatsen, de Codex 
Welzijn op het Werk en de Franse 
– wettelijke – richtlijnen uit de 
jaren negentig. Die zijn grosso 
modo ook geschikt om in België 
te gebruiken.

Er kunnen diverse types lampen 
worden ingezet. Erg traditioneel 
zijn halogeenlampen. Maar 
hun tijd is bijna afgelopen. Ze 
worden niet meer gemaakt of 
verkocht. Het is wel toegelaten 
om bestaande halogeenlampen 
te blijven gebruiken. Het is dan 
wel opletten geblazen dat het 
veiligheidsglas niet breekt, bij een 
val of door een andere oorzaak 
moet je ze meteen vervangen. "

Gasontladingslampen

"In besloten ruimtes weegt de IP-beschermingswaarde zwaar door. Die 
is gebaseerd op een internationale norm en duidt aan in welke mate 
een elektrisch of elektronisch apparaat is beveiligd voor gebruik in een 
agressieve omgeving. De IP-aanduiding bestaat uit twee cijfers: het 
eerste geeft de beschermingsgraad weer tegen aanraken en indringen 
van stof en voorwerpen, het tweede tegen vocht. Voor de verlichting 
van en op bouwplaatsen zijn er IP 44 en IP 55. Apparaten met IP 44 
zijn bestand tegen aanrakingen met werktuigen en draden en vaste 
voorwerpen van meer dan 2,5 millimeter. Ze zijn ook spatwaterdicht 
doordat de behuizing volledig dicht is. Maar om volledig stofvrij te zijn 
moet je al over een IP met het cijfer 6 vooraan beschikken."

Beschermingswaarde: IP

Het koninklijk besluit legt 
voor verschillende soorten 
arbeidsplaatsen minimale 
lichtsterktes op. Het gaat om 
onder meer 200 lux voor refters 
en kleedkamers, 750 lux voor 
verfspuiten, maar amper 20 lux 
voor in- en uitritten van parkings. 
Voor bouwplaatsen geldt, net als 
voor industrieterreinen, 50 lux."

Nattigheid & wettelijke 
minima
"Met IP 55 kan je je ook in echt 
natte zones begeven. "Een 
toestel met 4 als tweede IP-
cijfer is bestand tegen een flinke 
regenbui, maar één met een 5 
verdraagt besproeiing tot 12,5 liter 
per minuut. Vanaf 7 kan je een 
apparaat probleemloos een halfuur 
onderdompelen. IP 55 is dan ook 
aangewezen voor bijvoorbeeld 
werken in parkeergarages en 
zeker bij het reinigen van tanks of 
betonmixerkuipen. In de praktijk 
worden er in natte ruimten alleen 
IP 55 (of hoger)-looplampen 
met een lage spanning (24 volt) 
gebruikt.

"Binnen de diverse richtlijnen en reglementen hangt de keuze van de meest geschikte 
verlichting af van waarvoor je ze wil gebruiken," rondt Depue af. "Soms volstaat een 
guirlande. Maar om op een donkere plaats de details goed in beeld te brengen, kan een 
spot op een statief aangewezen zijn."

Beste keuze

"Lang niet alle aandachtspunten zijn netjes gevat in wettelijke regels, richtlijnen of een codex. 
Zoals de algemene nachtelijke bouwplaatsverlichting. Weinig bouwplaatsen beschikken over 
een tijdelijke aansluiting op het stroomnet. De meeste zijn aangewezen op eigen generatoren. 
Het komt er dan op aan te voorzien in noodbatterijen met ruim voldoende capaciteit. Want 
om veiligheidsredenen zijn de generatoren 's nachts doorgaans uitgeschakeld. Wanneer 
de verlichting de hele nacht heeft geteerd op beperkte noodbatterijen, kan het opstarten 
van het andere elektrisch aangedreven materieel de volgende ochtend erg problematisch 
verlopen."

Noodbatterijen 

Een te beperkte verlichting van de bouwplaats brengt diverse veiligheidsrisico's 
met zich mee en verhoogt de kans op ongewenst nachtelijk bezoek. Medewerkers zien 
veiligheidssignalisatie te laat of helemaal niet en kunnen ze ook verkeerd interpreteren. 
Veiligheids- en gebruiksinstructies van gevaarlijke producten kunnen slecht leesbaar zijn, 
afstanden – tot bijvoorbeeld hoogspanningslijnen – worden verkeerd ingeschat. Maar 
wat is een degelijke bouwplaatsverlichting? We spraken hierover met Christian Depue, 
projectleider certificatie en VCA-examinering bij Constructiv

Verlichting op de 
bouwplaats

Beter zien om ongevallen te voorkomen

Een belangrijke groep vormen de gasontladingslampen. In die categorie onderscheiden we 
de lage- en hogedruk-natriumlampen. De lampen met lage druk zijn dezelfde types die je ook 
langs de autosnelwegen ziet. Ze geven de hoogste lichtopbrengst, maar hun kleurweergave 
is slecht, doordat ze bijna al hun licht uitstralen in de oranjegele golflengten. Het menselijk 
oog is overigens het meest gevoelig voor die golflengten. Bij hogedruk-gasontladingslampen 
is de kleurweergave beter, maar dit gaat ten koste van de lichtopbrengst. 
Gasontladingslampen zijn bij uitstek geschikt voor de algemene verlichting van 
bouwplaatsen, zoals via schijnwerpers gemonteerd op een mast. Ledlampen zijn eerder 
geschikt voor het verlichten van een beperkte zone. Fluorescentielampen (TL-lampen 
of energie zuinigere buizen) hebben minder beperkingen dan gasontladingslampen. 
Fabrikanten kunnen gemakkelijk hun eigenschappen op het vlak van kleurtemperatuur en 
kleurweergave aanpassen. "

Een belangrijke groep vormen de gasontladingslampen. In die categorie onderscheiden we 
de lage- en hogedruk-natriumlampen. De lampen met lage druk zijn dezelfde types die je ook 
langs de autosnelwegen ziet. Ze geven de hoogste lichtopbrengst, maar hun kleurweergave 
is slecht, doordat ze bijna al hun licht uitstralen in de oranjegele golflengten. Het menselijk 
oog is overigens het meest gevoelig voor die golflengten. Bij hogedruk-gasontladingslampen 
is de kleurweergave beter, maar dit gaat ten koste van de lichtopbrengst. 
Gasontladingslampen zijn bij uitstek geschikt voor de algemene verlichting van 
bouwplaatsen, zoals via schijnwerpers gemonteerd op een mast. Ledlampen zijn eerder 
geschikt voor het verlichten van een beperkte zone. Fluorescentielampen (TL-lampen 
of energiezuinigere buizen) hebben minder beperkingen dan gasontladingslampen. 
Fabrikanten kunnen gemakkelijk hun eigenschappen op het vlak van kleurtemperatuur en 
kleurweergave aanpassen. "
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In het najaar worden, naast 
andere sectoren, ook specifiek 
ondernemingen uit de bouwsector 
bevraagd. "In vergelijking met 
andere sectoren telt de bouw veel 
meer buitenlandse medewerkers. 
Om er zeker van te zijn dat ze 
alle vragen volledig begrijpen, 
vertalen we onze vragenlijst eerst 
in de moedertaal van de grootste 
groepen. Tijdens onze eerste 
onderzoeksfase gaf een bedrijf 
toen aan dat het niet durfde op te 

Lawaaierige arbeidsmiddelen 
samen plaatsen en deze 

bronnen vermijden 

Duur van de blootstelling aan 
lawaai beperken door het werk 

te verdelen over meerdere 
personen en rustpauzes in te 

lassen 

Bij geluidsbronnen in een 
ruimte, ervoor zorgen dat 
het lawaai zich moeilijker 

kan voortplanten door 
geluidsabsorberende wanden 

of glasvezel-zeilen aan te 
voorzien; kortom het geluid 

akoestisch omkapselen 

Voor België zijn er nog geen exacte cijfers voorhanden, 
maar volgens Nederlands onderzoek zou ruim 40% van 
de werknemers die in een lawaaierige omgeving werken de 
gehoorbescherming niet dragen, hoewel de Nederlandse wet 
dit vereist. In elk geval blijkt gehoorverlies door lawaai de vijfde 
meest voorkomende beroepsziekte in België. "Leidinggevenden in 
een onderneming weten vaak niet waarom precies medewerkers 
hun gehoorbescherming niet gebruiken. Ze weten dan ook niet wat 
ze moeten doen om een gedragsverandering tot stand te brengen, 
laat staan op welke manier dit het meest efficiënt kan gebeuren. De 

basis van ons onderzoek bestond uit verkennende gesprekken 
met de werknemers en preventieadviseurs in tien bedrijven uit 

verschillende sectoren – waarbij de bouw – en van verschillende 
omvang om dit te achterhalen."

Momenteel zet de 
Arteveldehogeschool dit 
onderzoek verder. "We hebben 
een nauwkeurige vragenlijst 
op punt gesteld. Dit voorjaar 
bevragen we de medewerkers van 
acht – Vlaamse, wegens Vlaamse 
financiering – bedrijven waarom 
er geen gehoorbescherming 
wordt gedragen en hoe we 
daarop kunnen inspelen om dit 
gedrag te veranderen," aldus de 
projectleider. "We hopen in juni 

"Maar het niet dragen van gehoorbescherming op het 
werk heeft een grote, te vermijden impact op de 
werknemer, zowel rechtstreeks op het gehoor als 
op een andere manier. Hij loopt zo een groter 
risico op gehoorverlies, oorsuizingen, hart- 
en vaatziekten, hoofdpijn, vermoeidheid, 
… Door gehoorverlies daalt niet alleen 
het welbevinden van de werknemers, 
ze kunnen ook terechtkomen in een 
sociale isolatie."Lawaai brengt een 
groter risico op ongevallen met 
zich mee, stijgend absenteïsme en 
dalende productiviteit. Uiteindelijk 
belast het ons systeem voor gezond-
heidszorg en daarmee de maatschappij 
als geheel. Vanuit die bekommernissen 
groeide het idee om een onderbouwde aanpak 
te ontwikkelen om al deze negatieve gevolgen 
te vermijden."

De nefaste effecten van overmatig geluid en 
trillingen doen zich niet onmiddellijk voor: de 

periode tussen het begin van blootstelling aan 
de risicofactoren en de aangifte van een ziekte kan 

variëren van enkele maanden tot ettelijke jaren. Het is 
dan ook duidelijk dat preventie de aangewezen aanpak is. 

De bouwbedrijven bezorgen hun medewerkers wel de nodige 
persoonlijke beschermingsmiddelen tegen gehoorschade, maar 

die maken daar niet altijd gebruik van. In de studie EarCovered at 
work probeerden de onderzoekers van Artevelde uit te vissen wat 

daarvan de oorzaak is.

"Ook uit andere ervaringen – zoals stages – in het werkveld blijkt dat 
gehoorbescherming niet consequent wordt gedragen op de werkvloer. 
Externe dienstverleners voor preventie en bescherming op het werk 
en de bedrijven zelf doen trouwens ook deze vaststelling. Eén van de 
KMO’s in de bouwsector uit ons onderzoek ziet bijvoorbeeld dat zijn 
werknemers de gehoorbescherming alleen dragen afhankelijk van 
de tijdsduur van de opdracht," zegt projectleider en audioloog 
Hanne Messely (Arteveldehogeschool).

Klachten met vertraging Vertaling nodig

Tips

Onderzoek wordt 
voortgezet

Aandacht voor beschermingmiddelen

In België staan beroepsziekten 
veroorzaakt door lawaai en 
trillingen in de top-5 van de 
aanvragen voor schadeloos-
stelling bij Fedris, het Federaal 
Agentschap voor Beroepsri-
sico's. Nochtans investeren 
werkgevers wel degelijk in 
gehoorbeschermingsmiddelen, 
maar op de werkvloer worden 
die niet altijd consequent 
gedragen, ook niet waar het 
verplicht is. Voldoende reden 
voor de Arteveldehogeschool 
om hierover een studie uit te 
voeren. 

Geluidssterkte wordt uitgedrukt 
in decibel (dB). De menselijke 
gehoordrempel bevindt zich 
in de buurt van 0 dB en de 
pijndrempel rond 120 dB. Bij 
een geluid van 150 dB kan 
het trommelvlies scheuren. 
Decibels mag je niet gewoon 
lineair optellen en aftrekken 
zoals andere maateenheden, 
want ze kennen een logaritmisch 
verloop. Wanneer er twee 
werktuigen met een geluids-
sterkte van 80 dB worden 
gebruikt, verdubbelt het aantal 
decibels niet, maar stijgt het 
met 3 dB. Een ritselend blad 
bijvoorbeeld is goed voor 10 
dB en een normaal gesprek 
voor 50 dB. Bij gebruik van een 
breekhamer zit je aan 110 dB, 
bij een schiethamer aan 130 dB. 
Die cijfers moeten wel worden 
verrekend met de afstand tot 
de geluidsbronnen.

Lawaai & 
trillingen

de eerste resultaten te kunnen 
bekendmaken. Misschien verschilt 
de motivatie van sector tot 
sector, naargelang de omvang 
of structuur van een bedrijf, 
misschien zelfs van bedrijf tot 
bedrijf."

schalen naar duurdere en technisch 
betere gehoorbescherming 
op maat, omdat het geen 
zekerheid had dat deze meer zou 
worden gedragen. Een andere 
onderneming signaleerde dat ze 
vooral niet goed wisten hoe ze de 
'non-use' van gehoorbescherming 
aan banden kunnen leggen. 

Medewerkers voorlichting 
geven over risico's, 

veilige werkmethoden en 
beschermingsmiddelen zoals 

oorkappen, oordopjes en 'active 
noise reduction' 

 
Materieel selecteren op basis 

van zo gering mogelijke 
geluidsproductie

De logica van de 
preventiehiërarchie is dat 

het lawaai eerst aan de 
bron zelf wordt aangepakt, 

dan met collectieve en 
uiteindelijk met individuele 

beschermingsmiddelen.
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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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Aangepaste aanbestedingen als aanpak tegen arbeidsongevallen

Te woord met Paul Depreter

"Extra aandacht voor beveiliging heeft een 
prijskaartje. In België is aanbesteding op basis 
van de laagste prijsofferte de algemene traditie.
Naast de overheid zijn vooral bouwpromotoren 
in dit bedje ziek. Ook privépersonen letten er niet 
sterk op. Maar grote industriële bedrijven, vooral 
in de petrochemie en in de zware industrie, nemen 
het wel op in hun aanbestedingen. In hun eigen 
werking vormt veiligheid ook al lang een essentieel 
onderdeel. Medewerkers van aannemers die op de 
site van BASF zullen werken, krijgen er eerst zelfs 
een extra veiligheidsopleiding, ongeacht over welk 
veiligheidscertificaat ze al beschikken.
Ik pleit ervoor dat in publieke aanbestedingen 
een afzonderlijke post voor veiligheid wordt 
ingeschreven, zodat dit aspect niet meespeelt in de 
beoordeling van een prijsofferte."

Drie jaar geleden startte Paul Depreter, als toenmalig voorzitter van de Confederatie 
Bouw, de campagne Safety My Priority op. Nu blikt hij terug naar wat de campagne allemaal 
heeft teweeggebracht en hoe het verder groeit.

3 Jaar Safety 
My Priority

Het is de traditie dat een 
nieuwe voorzitter van 
de Confederatie bij zijn 
aantreden zijn prioritei-
ten bekendmaakt. "Bij 
mij was dat, nog voor 
de verdere digitalise-
ring en het stimuleren 
van overheidsinvesterin-
gen in infrastructuur, het 
vermijden van arbeids-
ongevallen. Dat is een 
gevoeligheid die ik al 
meedraag van toen ik in 
de sector begon te wer-
ken, einde jaren zeventig. 

Ik vind dat je op een bouwplaats net zo veilig moet 
kunnen werken als in een kantoor."

"De gevoeligheid voor veiligheid is in het 
algemeen bij de grootste bedrijven groter dan 
bij die van kleinere ondernemingen. Ze hebben 
vooral hun imago hoog te houden en worden dan 
ook veel meer aangesproken wanneer er bij hen 
arbeidsongevallen of andere gebeurtenissen met 
negatieve impact plaatsvinden. Bij kleine bedrijven 
speelt het teamaspect in verhouding veel meer mee. 
Een zwaar arbeidsongeval kan er tot emotionele 
ontreddering leiden. De psychologische verwerking 
van zo'n ongeval is er zwaar."

"Vandaag de dag zit het wel goed met het correct 
melden en registreren van arbeidsongevallen. 
Natuurlijk zal een schrammetje met pleister wel eens 
worden vergeten. Maar de bewustwording voor 
veiligheid en de volledige opname van incidenten in 
de bedrijfsrapportering zijn de voorbije jaren sterk 
toegenomen. Bovendien is het verplicht dit aan de 
arbeidsinspectie en de verzekeraars te rapporteren. 
Een klein ongeval bezorgt een onderneming ook niet 
meteen slechte cijfers. Want in de statistieken wordt 
niet alleen het aantal ongevallen opgenomen (de 
frequentiegraad), ze vermelden ook hun ernstgraad, 
in de vorm van aantal verloren werkdagen."

"Bouwarbeider is vandaag de dag een 
knelpuntberoep. Het heeft ook te maken met het 
vastgeroeste beeld dat de bouwsector niet alleen 
gevaarlijk is, maar ook minderwaardig. Maar door 
reglementering, de nieuwe technieken en de 
digitalisering van het bouwberoep zijn er al veel 
gevaarlijke situaties verdwenen. Er zijn bijvoorbeeld 
geen cementzakken van 50 kilogram meer en door 
het gebruik van drones moeten er geen acrobatische 
toeren meer worden uitgehaald om hoge en 
moeilijk bereikbare constructies te controleren. 
Veiligheidsopleidingen komen ook uitvoerig aan 
bod tijdens alle sectorale besprekingen."

Prijs weegt door

Grote en kleine bedrijven

Meldingen

Rekrutering

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
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