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INLEIDING
Veiligheid is belangrijk, daarvan hoeven we niemand meer te overtuigen.

We mochten diverse positieve reacties en feedback ontvangen op ons vorig kwartaalrapport.
De mailing blijkt een succes te zijn. Alvast onze dank voor uw interesse.

Naast de vaste items, geven we in deze editie een woordje uitleg over onze veiligheidscampagne en
over diefstalpreventie. Afsluiten doen we met een meer emotionele noot.

Veel leesplezier,

Het IBS-team.
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VEILIGHEIDSCAMPAGNE
VIC, onze veiligheidsmascotte heeft het even nagekeken. In 2013 zijn er 2 ongevallen gebeurd.
Ten opzichte van de sector scoort IBS daarmee 70 à 80% beter (o.b.v. frequentiegraad). Evenwel
blijft elk ongeval er één te veel.
In 2014 blijft IBS verder streven naar 0 arbeidsongevallen. Om dit te ondersteunen, heeft IBS een
veiligheidscampagne opgestart, waarbij er als incentive een verloting is onder de ploegen zonder
arbeidsongeval gebeurd is.
We hebben expliciet gekozen om deze veiligheidsprijs per ploeg toe te kennen.
Veiligheid is geen persoonlijk belang, maar de bezorgdheid van het ganse team.

De laatste dag voor het bouwverlof werden 6 Apple iPads verloot onder deze ploegen.
De uitreiking vond plaats in onze magazijnen met een drankje en lekkere pizza’s.

De totale prijzenpot voor 2014 bedraagt 5.000 €.
Als we dit bedrag vergelijken met de kosten van een arbeidsongeval en de jaarlijkse verzekering,
dan is dit zeker een goed bestede investering.
(naast menselijk leed en mogelijk blijvende arbeidsongeschiktheid, kost een arbeidsongeval de werkgever
gemiddeld tussen 10.000€ en 20.000€; IBS betaalt jaarlijks 100.000€ aan verzekering arbeidsongevallen)

Anderzijds willen we niet alleen een beroep doen op financiële stimuli.
Veiligheidsgedrag is een attitude die als vanzelfsprekend moet beschouwd worden.
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VIC EN …
Het veiligheidsbeleid van IBS wordt ondersteund door de veiligheidsmascotte VIC.
VIC staat voor Veiligheid Is Cruciaal en wordt via toolboxen en affiches verspreid binnen de firma.
Zo werd laatst de afscherming van wachtwapening op onze werven door onze cartoonist op ludieke
wijze gelinkt aan een populair, actueel thema in de maand juni ...

Sinds kort heeft onze veiligheidsmascotte VIC trouwens een nieuwe collega. Waar VIC veiligheid
vooropstelt, zal deze vrouwelijke collega aandacht hebben voor andere kernwaarden binnen IBS.
Na wat intern overleg hebben we haar Vera genoemd:
Vriendelijk
Eerlijk
Respectvol
Alert
De cartoons van VIC en VERA kunnen op deze manier meer in verhaalvorm uitgebeeld worden.
Ter kennismaking: http://www.ibs-bouw.be/nieuwe_collega_vera.pdf
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TOOLBOX
In het 2de kwartaal werd het veiligheidsthema ‘Werken op hoogte’ behandeld
De verschillende toolboxen stonden in het teken van dit thema

Maand
April ‘14
Mei ‘14
Juni ‘14

Omschrijving
Werken op hoogte, handbescherming, 112, gebruik van driepikkel
Ladders, doodgewichtsankers, wind en stormschade, opladen aan
stroomaggregaat
Hangsteiger, leeflijn, laswerken, scherpe voorwerpen

Naast de maandelijkse toolboxen stelt IBS extra toolboxen op voor specifieke risico’s.
Enkele recente voorbeelden:
• Toolbox aandachtspunten betonstorten
• Toolbox hijsen van lasten
• Toelichting gedragsregels werf Praxair
• Staal afbranden met acetyleen
• Gebruik van poederblustoestel
• Werken in nabijheid van graafkraan
• …
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INVESTERINGEN
Nieuwe semiautomatische paneelzaagmachine Altendorf WA 80 TE en (explosievaste) stofafzuiging
Höcker Polytechnik Vacumobil voor magazijn

2 Mobifor demonteerbare doodgewichtsankers voor plaatsing op daken
en bevestiging levenslijnen/valharnassen.

Ergonomisch sproeitoestel voor gelijkmatig aanbrengen ontkistingsolie

Nieuwe Renault Master Pick-up volledig uitgerust met vaste compressor, persluchtslangen, toolkit
en generator voor inzet afdeling breekwerken, afkappen heipalen en boren/slijpen.
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5 draagbare gasdetectors
Safety – haken (in versterkte kunststof) voor veilig
ophangen van kabels
5 bijkomende Skylotec CS 2 harnassen met leeflijn
van 2 meter en valdemper in praktische draagtas
Leeflijnen met dubbele verankering

Ergonomische automatische kniptoestellen voor zware bewapening
(vermijden de noodzaak om wapening te slijpen, met alle gerelateerde risico’s)

Kipbakken 1000 L voor efficiënt afvalbeheer op de werf.

Diverse PBM’s : vol-gelaatsmaskers op helm, gehoorbescherming op maat voor afkappen heipalen,
half-gelaatsmaskers voor werken in gasomgeving, handschoenen voor slijpwerken..
Diverse CBM’s: veiligheidsplanken voor rugwering rood, 2 tijdelijke leeflijnen in draagtas eenvoudig
te plaatsen, bijkomende steunen voor randbeveiliging taluds…
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WERF VAN DE MAAND
Elke maand wordt een werf geselecteerd die eruit springt naar organisatie en housekeeping.
April: AZ Monica, verbouwing ziekenhuisvleugel: inkom, afdeling intensieve, operatiekwartier,
dagkliniek, nierdialyse, apotheek, pediatrie, mortuarium…

Juni/juli: ADPO Kallo en Praxair
ADPO: Bouw van 3 tankparken, piperack funderingen en bijhorende technische gebouwen op de
nieuwe “Logistic Hub Terminal Liefkenshoek”
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PRAXAIR: civiele werken voor het nieuwe compressor station langs de Scheldelaan in Antwerpen

DIEFSTALBEVEILIGING
Vlak voor de opstart na het bouwverlof, kreeg ons magazijn bezoek van een inbrekersbende met
allesbehalve goede bedoelingen. Er werd een bestelwagen gestolen, evenals meer dan 100 gereedschappen en materieelstukken. Totale waarde : ca. 75.000 €.
De bestelwagen werd na een paar uur teruggevonden dankzij de ingebouwde track and trace,
maar het materieel was verdwenen.
Dankzij de revolutionaire Viloc tags voor materieelbeheer, werd binnen de 2 dagen het grootste
deel teruggevonden. De daders werden door de gerechtelijke recherche ingerekend.
Meer info hierover kan u vinden op de volgende links :
http://www.ibs-bouw.be/persbericht_ism_viloc.pdf
http://www.ibs-bouw.be/scan_artikel_gva.pdf
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beveren/gestolen-bouwmateriaal-terecht-a1988515/

VOORUITBLIK
IBS gebruikt een dynamisch systeem voor risicobeheersing, bestaande uit 4 hoofdelementen om het niveau
van veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Meer hierover in ons volgende kwartaalrapport.

EEN UITSMIJTER
Change your words, change your world
Communiceer (ook) met het emotionele brein! Probeer de ‘gevoelige snaar’ te raken.
Bijgevoegd filmpje spreekt boekdelen. Zeker de moeite om even bij stil te staan…
https://www.youtube.com/watch?v=8n4DyFh9iWA
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