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IBS OVERZICHT VEILIGHEIDSWERKING 2020 – CORONA CRISIS  

 
INLEIDING 
 
Beste lezer, 
 
Het zijn bevreemdende, soms zelfs hallucinante maanden geweest! 
 
Alle kennis die we dachten te hebben verzameld op gebied van HSQE werd zwaar op de proef gesteld. 
En toch kunnen we achteraf stellen dat net onze opgedane kennis en ervaring ervoor gezorgd hebben 
dat we de Corona lockdown heelhuids doorgekomen zijn en zelfs op vele plaatsen aan de slag zijn 
kunnen blijven. 
 
Belangrijke punten hierbij waren : 
- Een flexibele organisatie, die snel kan schakelen 
- Een robuust HSQE-systeem dat reeds jaren bijgeschaafd wordt 
- Een heldere en snelle communicatie naar alle betrokkenen 
- Maatwerk : voor elke werf werd een aparte aanpak uitgewerkt 
- Kalmte plus prioriteiten leggen: bewuste maatregelen nemen i.p.v. panikeren 
- Inzet : een dikke pluim voor onze mensen die zich 200% gegeven hebben 
 

Om nog even terug te blikken en omdat u wellicht snakt naar een Corona-mail (     ) 
zetten we nog even de belangrijkste momenten uit deze intense periode voor u op een rijtje. 
 
Veel leesplezier, 
 
 
Het IBS-team.  

http://www.ibs-bouw.be/
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AANPAK CORONA-CRISIS – REPORTAGE KANAAL Z  
In mei 2020 contacteerde Tv-zender kanaal Z ons met de vraag of ze een reportage mochten draaien 
hoe wij als bouwbedrijf omgaan met de corona-crisis. Wij gingen met plezier op hun aanbod in en 
nodigden hen uit voor een rondleiding op ons bureau en op enkele van onze werven. In de reportage 
werden vervolgens enkele van onze corona-maatregelen uitgelicht zoals de strenge hygiënevoor-
schriften op onze werven, het belang van het aanhouden van de social distance, het verbod om met 
meer dan één persoon per voertuig naar de werven te komen enzovoort. Hieronder enkele foto’s 
van ‘achter de schermen’ en een link naar de video.    
 

 
Link naar video 
 

VTM SERIE ‘HELDEN VAN HIER’ – IBS IN THE PICTURE  

Tijdens de corona-crisis focuste de VTM-serie ‘Helden van hier’ zich o.a. op de situatie in de Belgische 
ziekenhuizen. We waren aangenaam verrast toen we ontdekten dat ons vast interventieteam op de 
ZNA-ziekenhuizen een ‘gastrol’ speelde in één van deze afleveringen. De afgelopen maanden draaide 
dit interventieteam vaak lange dagen om de infrastructuur van de ziekenhuizen aan te passen in 
functie van de corona-crisis. Hieronder enkele foto’s van de ombouw van de spoedafdeling en de link 
naar het desbetreffende videofragment.  
 

  
 

Link naar video  

http://www.ibs-bouw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=VOqlp_czEf0
https://www.youtube.com/watch?v=_VGkphrYnnc
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CORONA POLICY IBS  
Naar aanleiding van de corona-crisis werd door het HSQE-team en de directie een ‘corona-policy’ 
opgesteld. Via deze policy informeerden we onze werknemers, klanten en leveranciers over de 
door IBS genomen voorzorgsmaatregelen, de te volgen richtlijnen op vlak van hygiëne en de impact 
van corona op onze werven. Deze policy werd regelmatig aangepast op basis van het advies van de 
veiligheidsraad.  
 
Link naar corona-policy 
 

CORONA MAATREGELEN IBS 
De veiligheid van onze IBS-collega’s is een absolute topprioriteit. Om deze tijdens de corona-crisis te 
garanderen werden dan ook talrijke maatregelen getroffen. Hieronder vinden jullie een overzicht 
terug van enkele genomen initiatieven.  
 
> MONDMASKERS PERSONEEL  
Nadat duidelijk werd dat het dragen van mondmaskers de kans op besmetting van het corona-virus 
verkleint, hebben we geen moment getwijfeld en een batch mondmaskers besteld. Om de sfeer er 
in te houden besloten we om deze maskers te personaliseren in de gekende IBS stijl. Hieronder 
vinden jullie een foto van het ontwerp terug alsook een collega die een mondmasker draagt.   
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibs-bouw.be/
https://www.ibs-bouw.be/system/files/corona_policy_-_ibs_rev_2020-07-06.pdf
https://www.ibs-bouw.be/system/files/corona_policy_-_ibs_rev_2020-07-06.pdf


   IBS Overzicht veiligheidswerking 2020 – corona crisis 
 

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

> CORONA – AFFICHES  
De vele telkens wijzigende veiligheidsmaatregelen voor deze pandemie werden aan de hand van 
toolboxen, mailings en affiches overgebracht aan onze werknemers. De affiches worden duidelijk 
zichtbaar op de werven aangebracht zodat men de maatregelen strikt kan opvolgen. 
 

    
 

  
 
> CORONA-KITS EN TUSSENSCHERMEN IN DE WAGENS  
Daar we op vele verschillende plaatsen aan het werk zijn en voor sommigen hun werkplek van dag 
tot dag verschilt, hebben we voor ieder werfvoertuig een ‘corona-kit’ samengesteld. Zo kunnen onze 
werknemers steeds de hygiëne maatregelen correct opvolgen. Op de grotere werven worden 
bijkomende kits voorzien. Initieel werd resoluut geopteerd voor individueel vervoer. Toen in de loop 
van de maand mei de maatregelen ietsje versoepelden werd er een doorzichtig, flexibel scherm 
tussen chauffeur en bijzitter geplaatst zodat onze werknemers terug per 2 konden rijden.  
 

  
 

http://www.ibs-bouw.be/
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CONTINUÏTEIT VAN ONZE WERKEN IN DE ESSENTIËLE SECTOREN TIJDENS DE CORONA CRISIS 
Tijdens de corona-crisis beslisten we om enkele werven waarop de veiligheid van onze werknemers 
niet gegarandeerd kon worden, stop te zetten. Na een grondige analyse namen we ook het 
weloverwogen besluit om niet volledig in ‘lockdown’ te gaan en om beschikbaar te blijven (waar dit 
verantwoord was) voor onze klanten in de essentiële sectoren. Zo bleven we onder andere verder 
werken op de ZNA-ziekenhuizen en enkele klanten in de chemische sector zoals ADPO, Standic, Rubis 
en Borealis. Daarnaast bleven ook onze werkzaamheden op Pfizer doorlopen. Hier werd onder meer 
verder gewerkt aan de binnenafwerking van het gebouw waar o.a. het corona-vaccin zal 
geproduceerd worden en aan de ruwbouw van het complex waarin de vaccins zullen worden 
gestockeerd.  Hieronder enkele foto’s van deze werven.  
 
> ZNA-ZIEKENHUIZEN: DONATIE MONDMASKERS  
 

 
 
> PFIZER: BINNENAFWERKING GEBOUW BEDOELD VOOR DE PRODUCTIE VAN ONDER ANDERE HET CORONA VACCIN EN 

RUWBOUW VAN COMPLEX WAARIN VACCINS ZULLEN WORDEN OPGESLAGEN 
 

     
 

http://www.ibs-bouw.be/
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>STANDIC: BEELD VAN DE WERKEN EN FOTO VAN DE (UITGEBREIDE SOCIAL-DISTANCING) SCHAFTKEET  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ibs-bouw.be/
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>ADPO: VERGADEREN REKENING HOUDENDE MET DE SOCIAL DISTANCE EN EEN BEELD VAN DE CORONA-AFFICHES IN DE 

WERFKEET  

 
 
 
 

 

 
        
 

http://www.ibs-bouw.be/

