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INLEIDING

Alweer een half jaar voorbij in 2015. Leuke vakantie gehad? Of misschien nog wat in het verschiet?
IBS is inmiddels weer voluit van start gegaan.
Tijdens de eerste twee kwartalen namen we heel wat nieuwe veiligheidsinitiatieven. Ondertussen
moeten we blijvend alert zijn en met z’n allen streven naar het (absolute) nul-cijfer.
Dat is een gezamenlijke inspanning en moet bijna een vanzelfsprekendheid zijn.
Toch zien we dagelijks rondom ons – door haast, nonchalance of onoplettendheid – situaties die
kunnen leiden tot een ongeval. Dergelijke observaties worden ons soms wel, soms niet gemeld.
We willen hier graag een warme oproep aan iedereen doen om de komende maanden:
- Alle observaties zoveel mogelijk door te geven
- Via mail, telefoon of mondeling maakt niet uit
- Op het moment van observatie ook direct de betrokkene hierover aan te spreken!
Vooral dit laatste is zeer belangrijk : mensen onmiddellijk wijzen op foutieve gedragingen en/of
verbeteringspunten aangeven, werkt veel doelgerichter dan een toolbox 2 weken na de feiten.
Het komt ook helemaal niet beschuldigend over. We zijn van mening dat onze mensen intussen
voldoende veiligheidsbesef opgebouwd hebben en dergelijke feedback ter harte nemen. Tenslotte
gaat het steeds om de eigen veiligheid van de betrokken medewerker en zijn directe collega’s.
Wij hopen op veel respons en zullen de resultaten in onze volgende edities zeker opvolgen.
Tot slot maken we graag nog wat reclame voor onze nieuwe website. De websitebouwer werkt de
laatste opleveringspunten  bij, maar u kan alvast een kijkje nemen op www.ibs-bouw.be.
Veel leesplezier,

Het IBS-team.
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VEILIGHEIDSCAMPAGNE
Als aangename stimulans voor veiligheid op onze werven, verlootten we ook nu weer enkele mooie
prijzen op de laatste werkdag voor het bouwverlof. Iedereen wiens ploeg in de voorbije periode
geen ongeval had of een incident waarbij de veiligheid in het gedrang komt, kwam in aanmerking.
De prijzen waren naar goede gewoonte alweer de moeite waard: 3 cadeaucheques voor een
shoppingcenter en 3 Bongobons voor een weekendtrip naar onder meer Parijs…
Ook de beste SOS-meldingen en LMRA rapporten kregen een vermelding en een passende attentie.
De uitreiking vond plaats in onze magazijnen inclusief een hapje en een drankje.
We kozen opnieuw voor de Pizzamobiel, die vorig jaar in de smaak viel omwille van de kwaliteit van
de pizza’s en de bediening 
Alle aanwezigen gingen met een voldaan gevoel de verlofperiode tegemoet …
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TOOLBOX EN OPLEIDINGEN
In het 2de kwartaal van 2015 behandelden we het veiligheidsthema WERKEN OP HOOGTE.
De verschillende toolboxen stonden in het teken van dit thema.
Maand
April ‘15
Mei ‘15
Juni ‘15

Omschrijving
Werken op hoogte/correct gebruik dompelpomp en boorhamer,
trapbescherming, LMRA
Gebruik van harnas, ladders, in- en uitbadgen
Collectieve beveiliging bij werken op hoogte, werken bij wind,
verplaatsen van mobiele compressoren, oogbescherming

BIJKOMENDE TOOLBOXEN EN OPLEIDINGEN
 Toolbox ingangsformaliteiten, schade bij hoogtetransport, werk- en vuurvergunning, brand- en
alarmprocedures, dragen van PBM, specifieke dakwerken.
EXTERNE OPLEIDINGEN
 VCA basis en leidinggevenden
 Brandbestrijding
 Hoogtewerker
 Verreiker
 Onafhankelijke adembescherming

INVESTERINGEN VEILIGHEID












Heras hekwerk
Veiligheidsmessen
Metalen dragers voor randbeveiliging
Inbraakbeveiliging camionetten
Verdeelkasten elektriciteit (paddenstoelen)
Optimalisatie van EHBO kisten op de werven
Mobiele brandstoftank 900 l
Rolstellingen Altrex
Dranghekkens
Gecertificeerde musketons voor harnassen
Snijmachine voor het snijden van gyproc platen zonder mes (‘bladerunner’)

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

IBS Overzicht veiligheidswerking 2015 – Q2

VIC EN VERA
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WERF VAN DE MAAND
Elke maand selecteren we een werf die eruit springt op het vlak van organisatie en housekeeping.

> APRIL 2015 : STOLT MOERDIJK (NL)
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> MEI 2015 : NIKE LAAKDAAL

> JUNI 2015 : INDAVER RECHTEROEVER
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Remorque
Sinds de overgang van 7-polige stekkers naar 13-polige, hadden we problemen met de aansluiting
van onze aanhangwagens . Na wat zoekwerk vonden we een combinatiestekker die past op beide.
Eens de aanhangwagen is afgedekt met een veiligheidsnet, kunnen we gerust de baan op.

UPDATE: NIEUWE KANTOREN IBS
Inmiddels zijn we 3 maand verder en is het nieuwe kantoorgebouw volledig winddicht.
Het aanpalende magazijn van IBS is ook onder handen genomen. Alle bestaande hecht gebonden
asbestplaten werden verwijderd. We bakenden een zone af en ontruimden het magazijn. Na deze
werkzaamheden werd het magazijn volledig gestofzuigd met een aangepaste asbeststofzuiger
vooraleer het terug in gebruik genomen werd.

UITSMIJTER : NIEUWE WEBSITE IBS
Het is u misschien al opgevallen: naast de renovatie van onze kantoren staken we ondertussen ook
onze IBS bedrijfswebsite in een nieuw kleedje.
Zo vindt u nog beter en sneller de informatie die u wenst of zoekt.
We nodigen u graag uit op www.ibs-bouw.be. Het loont zeker de moeite.
Opmerkingen en/of suggesties kan u altijd sturen naar kurt.mortier@ibs-bouw.be.
Veel lees- en kijkplezier.
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