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INLEIDING
Veiligheid is belangrijk, daarvan hoeven we niemand meer te overtuigen.
Veiligheid wordt vaak echter ook gezien als ‘saai, belerend en het houdt ons van ons werk’
IBS bewijst dat het ook anders/beter kan. Via kwartaalrapporten willen we klanten en andere
betrokkenen van nabij op de hoogte houden van alle initiatieven, acties en nieuwtjes met
betrekking tot onze veiligheidsketen.
Het zou ons ook plezieren mocht u ons uw feedback bezorgen over dit initiatief, zodat wij onze
volgende rapporten nog beter op uw wensen kunnen toespitsen.
Veel leesplezier,

Het IBS-team.
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FREQUENTIE- EN ERNSTGRAAD 2013
Periode : jaar 2013
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Net zoals op sectorvlak, zien we een aanhoudende daling van de frequentiegraad bij IBS.
Niettegenstaande de reeds lage cijfers, is de daling duidelijk meer uitgesproken dan bij bedrijven
met dezelfde activiteiten (NACE-code).
Deze neerwaartse trend wordt bevestigd in de ernstgraad van de firma, die gerelateerd is aan het
aantal dagen afwezigheid tgv een arbeidsongeval. Hoe lager beide cijfers, hoe beter.
IBS blijft streven naar een verdere vermindering van de ongevals- en incidentcijfers. Daartoe wordt
een nultolerantie gehanteerd op het vlak van veiligheid.
Hieronder een aantal tools die IBS toepast om tot dit resultaat te komen.
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VIC-CAMPAGNE
Het

veiligheidsbeleid

van

IBS

wordt

ondersteund

door

de

veiligheidsmascotte

VIC.

VIC staat voor Veiligheid Is Cruciaal en werd in het leven geroepen in januari 2012.
Via toolboxen en affiches wordt VIC verspreid binnen de firma.
Het idee achter VIC is ontstaan in eigen rangen uit een interne workshop veiligheid.
Voor de uitwerking van VIC zelf hebben we een beroep gedaan op een externe cartoonist.
Dankzij de tips en tricks van VIC worden onze mensen regelmatig op ludieke manier attent gemaakt
op de risico’s op de werkvloer.
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TOOLBOXEN
Per kwartaal zet IBS een veiligheidsthema in de kijker.
Overzicht veiligheidsthema's 2014:
1ste kwartaal : Orde en netheid
2de kwartaal : Werken op hoogte
3de kwartaal : Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
4de kwartaal : Materieel
Maandelijks verdeelt IBS toolboxen die een actueel thema behandelen.

Maand
Januari 2014
Februari 2014
Maart 2014

Omschrijving
Orde en netheid, dragen van maskers, asbest
Hanteren van lasten - ergonomie, LMRA
Rolsteigers,
bandenspanning,
valbeveiliging
systeembekisting

van

Naast de maandelijkse toolboxen stelt IBS extra toolboxen op voor specifieke risico’s.
Enkele voorbeelden:
• Toolbox aandachtspunten hoogtewerker
• Toolbox gebruik stofmaskers in productiezone

LMRA EN SOS MELDING
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Een LMRA (Last Minute Risico Analyse) is een korte risicobeoordeling door degene die de
werken effectief uitvoert, net voor hij de activiteiten aanvat.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen in de vorm van werkvergunning, risico analyse, instructies…
kan op elk moment de situatie veranderen (gewijzigde weersomstandigheden zoals storm,
andere aannemer in de buurt…). Dit kan andere risico’s met zich meebrengen of bepaalde
risico’s kunnen over het hoofd gezien zijn.
Vooraleer het werk aan te vangen, overloopt de IBS ploegbaas de LMRA (in het handige boekje
dat hij steeds bij zich heeft). De meest voorkomende risico’s/controlepunten staan hierop
vermeld. Als alles veilig is, kan gestart worden met de werkzaamheden.
De achterzijde van de LMRA biedt de mogelijkheid om een tekortkoming of aandachtspunt te
noteren, de SOS-melding!
SOS = Stop Onveilige Situatie!
Vic spoort aan om elke onveilige situatie te melden. Elk draagt zijn verantwoordelijkheid hierin.
Een belangrijke pijler in veiligheid is gedrag. Gedrag maakt het verschil.
Bedenk welke risico’s je werk inhoudt en of er voldoende maatregelen zijn om je werk alsnog
veilig aan te vatten. Als dit niet voldoende afgedekt is of op een betere manier kan, wordt
elkeen gestimuleerd om dit te laten weten aan de preventiedienst.
In 2013 mocht IBS 70 SOS-meldingen ontvangen. Nogmaals onze dank aan zij die gedurfd
hebben dit te melden.
Deze meldingen worden individueel onderzocht door de Preventiedienst. Soms dringt een
snelle interventie zich op, soms stellen we herhaling van kleinere risico’s of problemen vast en
streven we hiervoor naar een oplossing op lange termijn en (vooral) over heel de firma.

INVESTERINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe paneelzaagmachine en stofafzuiging voor magazijn/atelier, conform de nieuwste
veiligheidsreglementeringen (gebruik, afscherming, explosieveiligheid …)
Nieuwe vrachtwagen en camionettes voor vlottere interventies en belevering werven
Vervolledigen van assortiment voor randbeveiliging (CBM)
Tijdelijke leeflijnen voor risicovolle activiteiten op hoogte
Afdeknetten voor aanhangwagens
Nevosafe afdekkingen voor afscherming van wachtwapening (zie foto)
Mobiele tanks voor diesel met tankpistool en lekopvang
Nieuwe werffietsen
….
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DIVERSE
Werf van de maand (naar organisatie en housekeeping)
Januari: INDAVER bufferbekken
opslag buffercapaciteit voor waterzuivering
(betonnen inkuiping met PE-lining tegen
aantasting beton)

Februari:

Magazijn IBS

3000 m² opslag bouwmaterialen en materieel

Maart:
Hoboken
design en build bouw industriehal van
105 x 30 lm met een vrije hoogte van 6 m.
De draagstructuur is een staalconstructie, omhuld met geïsoleerde betonpanelen in silexbeton.
Dakbedekking uitgevoerd met EPDM dakdichting in combinatie met lichtstraten uit polycarbonaat.
Totale opp. +/- 3.150 m²
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Verloting tgv geen ongevallen
IBS streeft naar 0 arbeidsongevallen. Om dit te ondersteunen heeft IBS een veiligheidscampagne
gelanceerd waarbij we incentives verloten onder de ploegen zonder arbeidsongevallen.
We hebben expliciet gekozen om deze veiligheidsprijs per ploeg toe te kennen, omdat veiligheid
geen persoonlijk belang is, maar van elkeen samen.
Onder alle ploegen die geen arbeidsongeval hadden tijdens de laatste 2 kwartalen werden op de
laatste werkdag van 2013 volgende prijzen verloot onder vorm van Bongo-bons:
- 2 x 1 weekend naar Amsterdam
- 2 x 1 weekend naar Parijs
- 2 x 1 weekend naar Londen
Bij de voorgaande verloting (bouwverlof 2013) werden 6 iPads verloot.

Opleiding
Opleidingen worden geregistreerd in de opleidingsmatrix.
Naast courante opleidingen zoals VCA, werken met vorkheftruck, bouwplaatsmachinist... werd in
het 4de kwartaal van 2013 extra aandacht besteed aan werken op hoogte.
IBS deed hiervoor een beroep op het externe opleidingscentrum Ibeve dat alle IBS-medewerkers
een customized opleiding gaf.
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