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INLEIDING
De tijd vliegt snel, gebruik hem veilig en wel …

Met genoegen brengen wij u ons nieuwste IBS preventierapport.
Naast de vertrouwde rubrieken maken wij hierin graag melding van een succesrijke veiligheidsdag,
het behalen van het VCA-P certificaat en de versterking van onze preventiedienst.
Ondertussen heeft de lente voorzichtig haar intrede gedaan. De werkzaamheden rond de nieuwe
kantoren zitten momenteel in een eindfase. Met enige fierheid kan binnenkort ook het gelijkvloers
in nieuwstaat opgeleverd worden.

Uiteraard werken we ook dit jaar verder aan diverse initiatieven en acties om het veiligheidspeil te
handhaven en continu te verbeteren.
Wat goed is, wordt behouden. Wat beter kan, wordt aangepakt.

We uiten ook graag even onze appreciatie voor onze opdrachtgevers en lezers van dit rapport.
Positieve weerklanken doen ons deugd en zijn een aanzet tot meer. Heeft u tussentijds toch nog
opmerkingen en/of suggesties, dan vernemen wij het graag !

Veel leesplezier,

Het IBS-team.
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VEILIGHEIDSDAG
Afgelopen vrijdag 19 februari organiseerde IBS voor de eerste maal een opleidingsdag veiligheid.
De campus van het opleidingscentrum Syntra Midden-Vlaanderen te Sint-Niklaas stelde haar lokalen ter beschikking, waarvoor onze oprechte dank.
Opzet en doel van deze opleidingsdag was via praktisch uitgewerkte thema’s en herkenbare situaties te werken rond veiligheid op de werf en rond veiligheidsgedrag.
Om de dag goed te beginnen, kregen een honderdtal medewerkers rond 7u ontbijt aangeboden in
de daartoe ingerichte cafetaria. Tijdens de voorafgaande aanwezigheidsregistratie werd ook het
veiligheidspaspoort en de (geldigheidsdatum van de) veiligheidshelm van iedereen nagekeken.
4 groepen startten om 7u30 stipt de themasessies:
-

Eerste hulp bij ongevallen (praktische basisbeginselen EHBO)
Brandbestrijding (uitleg + oefening blussen van een beginnende brand in de mobiele unit)
Gebruik van stellingen – werken op hoogte (rolstellingen
goed/fout, collectieve beveiligingssystemen )
Veilig gebruik van machines en aanslaan van lasten
(slijpmolen, tafelzaag, doorslijper, hijsen niet kritieke lasten)

Het theatergezelschap Moonbeat uit Mechelen bracht om 11u een bedrijfstoneel rond veiligheid
als ludiek intermezzo richting middagpauze en broodjesmaaltijd. Om 12u45 vingen de resterende
sessies terug aan.
De voltallige werf- en projectleiding volgde in de namiddag een uiteenzetting rond het gebruik en
het keuren van stellingen. Lesgever van dienst was het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en
hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB).
De dag werd met een afsluitend dankwoord aan alle aanwezigen en partners afgerond met een
alcoholvrije traktatie. Alle deelnemers kregen een kleine attentie (lichtgevende sportarmband) mee
bij het verlaten van het opleidingscentrum – onder de noemer “samen veilig onderweg” 
Uit de ondertussen binnengestroomde evaluaties blijkt dat deze eerste editie succesvol was en zeer
zeker voor herhaling vatbaar!
Een impressie: http://www.ibs-bouw.be/media/misc_media/Video_IBS_Veiligheidsdag_2016.mp4
Heeft u bijkomende vragen of wenst u verdere toelichting rond onze veiligheidsdag, gelieve ons
dan te contacteren via kurt.mortier@ibs-bouw.be
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KORTE INHOUD VAN DE 4 SESSIES
Sessie 1: aanslaan van lasten
De beschikbare hijshulpmiddelen werden getoond en besproken naar toepassing, gebruik,
keuringslabels, aanslaghoek, en dergelijke meer. Een stuk theorie dat in verstaanbare woorden
werd weergegeven om het op de werven in praktijk om te zetten.
Sessie 2 : werken op hoogte en collectieve beveiliging
Ook hier werden alle beschikbare beveiligingen van IBS getoond en besproken. Verder werd dieper
ingegaan op het veilig plaatsen en gebruiken van rolstellingen.
Sessie 3 : EHBO
Wat zit er zoal in het IBS-verbandkistje op de werf en hoe gaan we deze EHBO middelen gebruiken
wanneer zich een verwonding of incident voordoet. Deze presentatie bevatte heel wat tips rond
volgende thema’s: kneuzing/verstuiking – oogspoeling – brandwonden – bloedneus –
huidverwondingen en vingerverzorging.
Sessie 4 : kleine blusmiddelen
Naast een brok theorie kon iedere deelnemer met een blustoestel een brandje blussen en leren
omgaan met een blusdeken.
Sessie 5 : machines
In deze sessie werden enkele machines bekeken met verhoogde risico’s: de zaagtafel en
slijpmachines. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk werden oplossingen aangereikt om
deze risico’s te beheersen.
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VEILIGHEIDSCIJFERS IBS
De vele inspanningen op veiligheidsvlak weerspiegelen zich ook in de veiligheidscijfers van IBS.
De blauwe lijn geeft de frequentiegraad van IBS weer t.o.v. de rode lijn van de sector.
Onze doelstelling om 40% beter te scoren dan de sector, werd opnieuw behaald.
Niet alleen scoren we opmerkelijk beter dan de sector, ook de dalende trend blijft een gegeven.
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De neerwaartse trend wordt bevestigd in de ernstgraad, die gerelateerd is aan het aantal dagen
afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval. Ook hier geldt: hoe lager het cijfer, hoe beter.
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VCA PETROCHEMIE
IBS heeft sinds 1997 haar VCA op zak en was hiermee bij de eersten om dit certificaat te behalen.
Sinds januari 2016 mogen we ons fiere bezitter van het VCA Petrochemie-certificaat noemen.
Daarmee zijn we één van de weinige Belgische aannemingsbedrijven met dit VCA-P certificaat.
Er worden drie certificeringsniveaus onderscheiden: VCA* - VCA** - VCA-P
 VCA* is de meest eenvoudige. Hierbij moet aan 24 verplichte vragen/eisen voldaan zijn.
 Bij VCA** gelden meer eisen, namelijk 33 verplichte vragen en 6 van de 14 aanvullende
moeten positief zijn.
 VCA Petrochemie is de zwaarste variant: naast de 43 verplichte vragen moet ook aan 2 van
de 4 aanvullende vragen voldaan worden. Deze versie is specifiek ontwikkeld voor bedrijven die in de petrochemie actief zijn, omdat de veiligheidsnormen daar veel hoger liggen.

Het soort certificaat dat uw bedrijf dient te bekomen hangt van meerdere factoren af.
Hieronder vindt u schematisch de verschillen tussen de niveaus:
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IBS heeft zich in VCA-niveau gedifferentieerd door
o.m. het opstellen van een observatieprogramma,
gericht op het verbeteren van het VGM-gedrag en
bewustzijn van alle operationele medewerkers en
operationeel leidinggevenden.
Bij de observatie zoeken we naar achterliggende
oorzaken van bepaald gedrag. Het uitgangspunt is
dat menselijk gedrag dat uiteindelijk leidt tot een
incident, in vrijwel alle gevallen het gevolg is van
onderliggende oorzaken. Het systematisch vooraf
zoeken naar en verwijderen van deze mogelijke
oorzaken is de basis voor een gedragsverbeteringsprogramma.
Zo’n programma zorgt ervoor dat ongewenst VGMgedrag omgezet wordt in gewenst VGM-gedrag en
dat het gewenste VGM-gedrag begrepen en ook
versterkt wordt.

Wij komen in een van de volgende edities graag terug op onze bevindingen van dit observatie- en
gedragsverbeteringsprogramma en de terugkoppeling naar de medewerkers.
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INVESTERINGEN


Magazijn (rekken) : de volledige inrichting van het magazijn
werd in het nieuw gestoken, met o.m. een veel efficiënter
en uitgebreider stockbeheer, zodat de werven nog beter
beleverd kunnen worden.
Ook het eigen werkatelier waar materieel nagekeken,
onderhouden en eventueel (beperkt) hersteld wordt, kreeg
een upgrade om vlotter en aangenamer te kunnen werken.
Tot slot werd ook de
afhandeling van aanvragen door ploegbazen en werfleiders
herbekeken, zodat een hogere servicegraad, kortere
wachttijden en een betere logistiek bekomen worden.



Metsersschragen met een draagkracht van 1.500 kg voorzienbaar van
valbescherming : om correct en veilig gebruik te garanderen wordt
duidelijk aangegeven wat de gebruikslimieten zijn.

 EHBO kistjes: de inhoud van een 70-tal kistjes werd
up-to-date gebracht. Na een analyse van het gebruik ervan
en toepassing van de recente evoluties in EHBO-praktijk,
werden diverse artikels toegevoegd en andere vervangen
of niet meer opgenomen.


Dranghekken voor afbakening werf- en/of risicozones



Apparaat voor oprollen van kabels : in het kader van onze orde en
netheid campagnes, is het natuurlijk belangrijk dat het materieel in
het magazijn ook netjes opgeborgen kan worden en dito uitgeleverd
naar de werven. Kabels en leidingen zijn daarbij al eens een probleem,
wat vanaf nu verholpen is.



Extra brandblustoestellen 9 kg ABC
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VIC EN VERA

Onze 2 veiligheidsmascottes Vic en Vera konden natuurlijk niet ontbreken op de veiligheidsdag.
Hun bijzonder ludiek en tegelijk leerrijk optreden werd zeer gesmaakt door de aanwezigen.

Een impressie: http://www.ibs-bouw.be/media/misc_media/Vic_En_Vera_07.mp4
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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 2015 : LANXESS RUBBER LINKEROEVER

> NOVEMBER 2015 : KANTOOR LBC ANTWERPEN
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> DECEMBER 2015 : AIBV AUTOMOBIELINSPECTIE ZEMST

> JANUARI 2016 : ITC RUBIS NIEUW TANKPARK HAVEN LINKEROEVER
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> FEBRUARI 2016 : DE BEERS RENOVATIE KANTOREN

GYPROCWERKEN

> MAART 2016 : EVONIK UITBREIDING VAN GEBOUW D503
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PREVENTIEDIENST
Versterking van de preventiedienst …
Donderdag 11 februari kwam Garm De Winter als nieuwe collega bij ons in dienst.
Garm woont in Wetteren en is 27 jaar jong. Hij deed als preventieadviseur niveau 2 bij vorige
werkgevers reeds ervaring op als veiligheidstoezichter op diverse werven en als diensthoofd van de
interne preventiedienst.
Garm zal een gelijkaardige rol vervullen bij IBS en op termijn mee het HSE-beleid verder uitbouwen.

Wij heten hem van harte welkom aan boord en wensen hem alle succes toe !
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