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INLEIDING
Veiligheid is belangrijk, daarvan hoeven we niemand meer te overtuigen.
Voor we de traditionele eindejaarsrush inzetten, geven we jullie graag weer een overzicht van de
belangrijkste IBS initiatieven op veiligheidsvlak tijdens het afgelopen kwartaal.
We blikken eerst kort vooruit op onze ‘veiligheidsdag’ (februari 2016). Naast items over de aanpak
van graaf- en boorwerken in de buurt van ondergrondse leidingen en de keuring van hijsmateriaal
(kleurcodes) komen ook vertrouwde rubrieken zoals investeringen, de Vic & Vera-cartoon en de
werven van de maand weer aan bod.
Met plezier informeren we u over verder over onze nieuwe kantoren en website. Afsluiten doen we
deze keer met een terugblik op de bijzonder geslaagde IBS familiedag in Planckendael. Plezier en
verbondenheid onder collega’s dragen ons inziens - via betere communicatie en een vlottere
samenwerking - rechtstreeks bij tot meer veiligheid op onze werven.

Als u trouwens mogelijke geïnteresseerden binnen uw bedrijf of daarbuiten kent, kunnen wij alleen
maar aanmoedigen om deze mail naar hen te forwarden. Zo kunnen ze zich ook abonneren.

Veel leesplezier,

Het IBS-team.
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VEILIGHEIDSDAG 19 FEBRUARI 2016

De voorbereidingen van onze eerste georganiseerde veiligheidsdag zijn volop aan de gang.
Naast opleiding ‘Werken op hoogte’ en ‘Aanslaan van niet-kritieke lasten’, komen verder aan bod:
initiatie blusmiddelen, EHBO en gebruik van EHBO kistjes op de werf, verschillende CBM in gebruik
bij IBS, interne opleidingscursus rond machinegebruik (tafelzaag, slijptollen).
Tijdens de middagpauze zorgt een gekend theatergezelschap uit Mechelen voor een ludiek
bedrijfstoneel rond veiligheid.
Het belooft een leerrijke dag te worden. De verschillende sessies zullen zo praktisch mogelijk
worden gehouden voor het werfpersoneel. Dezelfde dag gaat voor de werf- en projectleiding een
meer theoretische opleiding door rond stellingbouw.

INVESTERINGEN VEILIGHEID










Speciale helm met bolvormige gelaatsbescherming voor pikeur
Verdeelkasten elektriciteit (paddenstoelen)
Zelfbalancerende pallethaken
Klembeugels voor aanhechting harnassen bij plaatsing welfsels
Stalen stroppen voor lossen wapening
Beveiligde tafelzaagmachines Avola
Veilige betonkubels
Vernieuwde inhoud EHBO kistjes
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KLEURCODES HIJSMATERIEEL
De bestaande kleurcodes werden gewijzigd. Zij worden vervangen door de kleuren van de seizoenen, zodat het voor iedereen makkelijker is de code van het moment te weten. Een colsonbandje
geeft tijdstip van de keuring weer. Een geringe overlapping is steeds mogelijk naargelang moment
van externe keuring. Vanaf 21 september ’15 is de nieuwe regeling in voege gegaan.
Vroegere:

Nieuwe:
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ONDERGRONDSE LEIDINGEN - PRAKTIJKGEVAL
Situatieschets:
Bij graafwerken moet men rekening houden met mogelijks ondergrondse leidingen. Vooreerst
dient duidelijk afspraken met opdrachtgever gemaakt te worden omtrent liggingsplannen en klipmelding. Eens wij in bezit zijn moeten ook de uitvoerders duidelijk geïnstrueerd te zijn overde ondergrondse leidingen.
Genomen maatregelen:
 Bespreking via workshop en stuurgroep werf- en projectleiding
 Start-werkvergadering uitgebreid met item graafwerken
 Flow Chart graafwerken
Instructie IW020 mbt graaf- en boorwerken werd opgemaakt om duidelijkheid te scheppen
wanneer al dan niet gestart kan worden met ondergrondse werkzaamheden.
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 Markering voor ondergrondse leidingen:
D.m.v. gele kegels die met een omgeplooide bar in de grond verankerd worden, wordt het tracé aangeduid
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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.

> JULI/AUGUSTUS 2015 : EASTMAN (GENT NOORD)

Bouwen van Osmosegebouw en omvormen van sanitair gebouw tot transformatorgebouw

> SEPTEMBER 2015 : SEATANK GENT
Tanksokkels
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UPDATE: NIEUWE KANTOREN IBS
De inkom van onze nieuwe burelen moest een visitekaartje zijn. Hieraan werd dus alle zorg besteed
om in alle veiligheid een voorbeeldresultaat te bekomen. Het wit beton werd met 2 betonpompen
simultaan in elkaar gevloeid en het resultaat mag alvast gezien worden…

NIEUWE WEBSITE
Het is u misschien al opgevallen: naast de renovatie van onze kantoren staken we ook onze IBS bedrijfswebsite in een nieuw kleedje.
De rubrieken ’Mensen’ en ‘Realisaties’ zijn de drukst bezochte pagina’s van onze vernieuwde site.
We merken met plezier dat sommigen onder u ook al de weg gevonden hebben naar het archief om
onze voorgaande veiligheidsrapporten te downloaden.
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.
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UITSMIJTER : FAMILIEDAG IBS
Op zaterdag 17 oktober jl. organiseerde IBS voor alle medewerkers een ‘familiedag’.
Aanleiding en doel was vooral om al onze werknemers met hun gezin de kans te geven in een gemoedelijke sfeer nader kennis te maken met de collega’s.
Locatie van het festijn was het dierenpark Planckendael te Mechelen. We konden rekenen op een
mooie opkomst van een 250 tal personen (kinderen inclusief) en gebruik maken van de accommodatie aldaar (gereserveerd springkasteel, evenementenhal en evenementenweide).
Diverse gidspunten verschaften de nodige uitleg tijdens het vrije dierenparkbezoek en elk gezin kon
deelnemen aan een leerrijke vragenzoektocht gekoppeld aan mooie prijzen.
Gedurende de middag werd een speciaal samengesteld lunchpakket verdeeld onder en genuttigd
door alle deelnemers. In de late namiddag en vooravond werd iedereen nog getrakteerd op een
private roofvogelshow, een relatiegeschenk en een aperitief met daarop volgend een heerlijk barbecue- en dessertbuffet.
We zijn er alvast van overtuigd dat dit gebeuren de werksfeer, samenwerking en interne communicatie ten goede is gekomen. Met ons allen zien we nu al uit naar de familiedag editie 2016 
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