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INLEIDING
Het rapport van het laatste kwartaal van 2014 brengt met zich mee dat het jaar wordt afgesloten
en alweer een nieuwe kalender werd opgehangen. Bij deze wenst IBS u, uw medewerkers en directie
een gezond, boeiend én veilig 2015.
Afsluiten van het jaar betekent ook dat we terugblikken op de werking van onze preventiedienst,
vergelijkingen maken in onze historieken en onderzoeken of onze doelstellingen werden gehaald.
“Veiligheid is Cruciaal”, een slogan die niet meer weg te denken valt.
Als afsluiter een verslag over onze ‘Safety First’ teambuilding door onze reporter ter plaatse.

Veel leesplezier,

Het IBS-team.
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LMRA/SOS IS EEN SUCCES
Jaarlijks maakt IBS haar veiligheidsdoelstellingen op.
Bij het begin van het nieuwe jaar evalueren we die en nemen we
maatregelen om bij te sturen waar nodig.
Eén van de doelstellingen is het behalen van het vooropgestelde
aantal SOS-meldingen (Stop Onveilige Situatie).
Vic spoort immers aan om elke onveilige situatie te melden aan de preventiedienst.
Zo mochten wij in 2014 welgeteld 85 SOS-meldingen ontvangen. Nogmaals onze dank aan zij die
gedurfd hebben dit te melden.
Deze SOS-meldingen hebben geleid tot tal van verbeteringspunten.
Dat uit zich ook in onze veiligheidscijfers voor 2014 (zie ons volgend kwartaalrapport).
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TOOLBOX EN OPLEIDINGEN
In het 4de kwartaal behandelden we het veiligheidsthema MATERIEEL.
De verschillende toolboxen stonden in het teken van dit thema.
Maand
Okt ‘14
Nov ‘14
Dec ‘14

Omschrijving
Materieel – kleurcode hijsmaterieel
Zaagmachines - defecte toestellen / extra thema : asbest
Haakse slijpers – LELmeters / wat bij stroomonderbreking ?

BIJKOMENDE TOOLBOXEN EN OPLEIDINGEN
 Toolbox werken in hoogspanningsgebouw Arcelor Mittal
 Verwijderen van asbestcement regenafvoeren
 Toolbox BA4 gewaarschuwden
EXTERNE OPLEIDINGEN
 VCA basis en leidinggevenden
 opleiding asbestherkenning (10 pers)
 NVC Kerncentrale Doel (2 pers)
 rijbewijs BE

VEILIGHEIDSCAMPAGNE
Twee keer per jaar, net voor het bouwverlof en eindejaar, verloten we bij een drink met het
personeel een zestal belangrijke prijzen. Iedereen wiens ploeg geen arbeidsongeval heeft gehad
tijdens de voorbije periode, komt in aanmerking. Het afgelopen semester was er voor de winnaars
keuze uit 3 iPads of 3 aankoopbons voor een shoppingcenter.
Ook de 3 beste SOS meldingen kregen een vermelding met een passende attentie.
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VIC EN VERA
De eerste werkdag, Vera gaat op zoek….
Ter herinnering, Vera is:
Vriendelijk
Eerlijk
Respectvol
Alert
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SAFETY FLYERS
Rond een aantal veiligheidsitems werd vorig kwartaal gestart met het
uitbrengen van “Safety Flyers”. Deze steekkaarten kunnen door de
projectleiding worden geraadpleegd om zich te informeren over wetgeving,
gestelde normen en het gebruik van bepaalde machines, veiligheidsmaterieel
en de uitvoering van bepaalde werken met verhoogd risiconiveau.
Terwijl een aantal flyers nog in voorbereiding zijn, staan de volgende flyers al
ter beschikking:





ladders
stelling
personenbak voor werken vanuit (toren)kraan
asbest

INVESTERINGEN VEILIGHEID











CO2 blustoestellen
Stroomverdeelkasten
Antivalblokken met rek tot max. 1.80m voor gebruik in hoogtewerkers
Dubbelwandige mobiele dieseltank met bediening
Extra netten voor afdek remorken
Plaatsen van achteruitrijsignaal op Schaeffers + heftruck magazijn
Bijkomende collectieve beveiligingen
Aanschaf stapelrekken voor opslag werfhekkens
Lasdekens en -tent
Geleidelijke vervanging van onze slijpmachines door geremde machines die stil staan op < 2 sec
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WERF VAN DE MAAND
Elke maand selecteren we een werf die eruit springt op het vlak van organisatie en housekeeping.

> OKTOBER 2014 : OILTANKING ANTWERPEN – NIEUWE TANKPIT

IBS nv – Slekkenstraat 12, 9120 Melsele – www.IBS-bouw.be

IBS Overzicht veiligheidswerking 2014 – Q4

> NOVEMBER 2014 : PROCTER EN GAMBLE MECHELEN : VERBOUWING EN TOTAALINRICHTING VAN
INDUSTRIËLE KEUKEN EN BEDRIJFSRESTAURANT

_________________________________________________________________________________

> DECEMBER 2014 : EVONIK ANTWERPEN: CIVIELE WERKEN
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UITSMIJTER: BEDRIJFSTHEATER ‘VEILIGHEID ONDER SPANNING’ OP TEAMBUILDING
Medio oktober 2014 organiseerde IBS met het werfpersoneel en management een teambuilding.
De omkadering van het hele gebeuren vond plaats op seminariedomein ‘Het Rekreatief’ in Edegem.
Aanvang van de teambuilding-dag : uitwisseling van bedrijfsinformatie, diverse wist-je-datjes en
een kennismaking met de nieuwkomers tijdens een uitgebreid ontbijt.
Om veiligheid als één van onze kernwaarden in een herkenbare context onder de aandacht te
brengen, werd daarna een interactief bedrijfstheater opgevoerd.
Het professionele toneelgezelschap van dienst was ‘Klein Barnum’ uit Gent.
Titel van de voorstelling : ‘Veiligheid onder spanning’.
Het hele format was voor de groep een uiterst interactieve leer- en
sensibiliseringsoefening waarbij twee acteurs sketches speelden rond
herkenbare situaties uit de praktijk.
Een moderator leidde het geheel in goede banen. Via voortdurende
interactie werden dilemma’s besproken en visies toegelicht.
Uitvergroting, humor en herkenning waren sleutelwoorden in de 5 gebrachte sketches: geven van
feedback, instructies geven, omgaan met (groep)druk, incidenten rapporteren en durven ingrijpen.
Zo creëerden we bij de deelnemers bijkomend commitment en bewustzijn rond veiligheidsgedrag.
Met gepaste trots stelden we vast dat onze medewerkers begaan zijn met preventie en dat ook
hoog in het vaandel dragen.
Na een korte nabespreking van alle bevindingen werd de innerlijke mens terug versterkt met een
broodjesmaaltijd.
In de namiddag scherpten de ‘Highland Games’ de teamgeest en
competitiedrang verder aan onder een stralende herfstzon. Af en
toe de dorst lessen kwam uiteraard ook aan bod terwijl we leerden
dat zelfs tijdens een ludieke activiteit veiligheidsmaatregelen geen
overbodige luxe zijn.
De ganse groep kreeg in de vooravond ter afronding een lekker
barbecuefestijn aangeboden.
Met volle magen, een groepsgevoel en aangescherpt veiligheidsbewustzijn gingen allen huiswaarts.
Dank aan de aanwezigen, tot de volgende zitting !
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