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BMWT-directeur Jan Hommes (links) en BouwMachines-hoofdredacteur Harrie Hoitink ver-

Luchtvaartdeskundige en veiligheidsexpert Benno Baksteen boeide met een prachtige in-

zorgden de aftrap. Ze trokken een parallel met de fietssport.

leiding over de menselijke maat bij veiligheid.

VEILIG WERKEN; NIET DENKEN,
MAAR DOEN!
Geslaagde Kennisdag over veilig werken
met BouwMachines
De eerste BouwMachines Kennisdag met als thema ‘Maak werk van veiligheid’ is een succes geworden.
Circa honderd vertegenwoordigers van de bouw-, infra- en sloopsector waren 7 december op het
Bouw & Infrapark in Harderwijk present en leerden dat de crux bij veilig werken met bouwmachines
niet denken maar doen is. Inleider Benno Baksteen verwoorde het mooi als Safety is just culture, veiligheid zit in je genen. Wij wensen u veel inspiratie met deze terugblik op een enerverende dag.

Benno Baksteen: ‘Veiligheid komt
niet van procedures, het gaat om gedrag’
Luchtvaartdeskundige Benno Bakstaan deed
de aftrap tijdens de BouwMachines Kennisdag. Baksteen geldt als een autoriteit op
het gebied van veiligheid. Hij verzorgde een
interessante uiteenzetting over betrouwbaarheid versus de illusie van controle.
‘Voorvallen leiden vaak tot controle en regels en procedures, terwijl het zou moeten
gaan om veerkracht, kennis en kunde en
vooral gedrag. Veiligheid komt niet van procedures, uiteindelijk gaat het om gedrag.’

Baksteen, tegenwoordig voorzitter van de
Dutch Expert Group Aviaton Safety (DEGAS),
erkent dat procedures onmisbaar zijn, maar
niet heilig. Hij verhaalde vermakelijk over
eigen ervaringen uit de tijd dat hij nog gezagvoerder was bij KLM. Ingegeven door omstandigheden was Baksteen in zijn loopbaan
een aantal keren ‘gedwongen’ af te wijken
van geldende protocollen. De luchtvaart
staat bekend als een sector waar veiligheid
bij uitstek hoog in het vaandel staat.
De veiligheidsdeskundige hield zijn toehoorders tijdens de BouwMachines Kennisdag voor
dat veiligheid ontstaat door daden en dus niet
door procedures en regels. ‘De wereld is fundamenteel onvoorspelbaar. Dat is niet te on-

dervangen door een overkill aan regels. Een
teveel aan regels heeft juist een verlammende
uitwerking op een organisatie.’

Fouten maken is menselijk
Toch had Baksteen ook een lastige boodschap te brengen: ‘Het realiseren van een organisatie waarin veiligheid diep in de genen
zit, is erg moeilijk. Het gaat in tegen hoe
mensen van nature in elkaar zitten. Mensen
maken nu eenmaal fouten. Malafide gedrag
waarbij iemand grove nalatigheid kan worden verweten, moet natuurlijk worden bestraft. Maar als het uitgangspunt is dat iemand niet de intentie had om de fout in te
gaan, dan heeft straffen geen zin. Juist van
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Tjeerd Willem Hobma is directeur van Volandis, de opvolger van Arbouw en Fundeon. Hij

René Du Pon presenteerde samen met Margo Caspers – beide zijn werkzaam bij Volandis

dook in de nieuwe DIA.

– opvallende cijfers over arbeid en veiligheid.

die situaties moeten we leren. We moeten
analyseren wat er fout is gegaan en leren
door begrijpen. Benut alle ervaring, ogen en
oren in een organisatie. Dat komt de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie ten goede.’

Volandis: ‘Veilig werken betekent
meer plezier in het werk’
‘Werknemers die gezond en veilig werken,
gemotiveerd zijn en daardoor optimaal
presteren, zijn voor een bedrijf van groot
belang’, zo hield Tjeerd Willem Hobma, algemeen directeur Volandis zijn toehoorders
voor tijdens de BouwMachines Kennisdag.
Volandis – de opvolger van Arbouw en Fundeon – is het kennis- en adviescentrum voor
duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. Duurzame inzetbaarheid gaat over
veilig en gezond werken, plezier houden en
nadenken over de toekomst.

Fysiek en veiligheid
Margo Caspers, specialist ergonomie bij Volandis, en René Du Pon, DIA-adviseur bedrijven, presenteerden een aantal opvallende cijfers tijdens de BouwMachines Kennisdag. Uit
een onderzoek onder machinisten in de

grond, weg- en waterbouw blijkt dat deze beroepsgroep in vergelijking met alle collega’s
in de bouwbranche lichaamstrillingen- of
schokken vaker als belastend ervaren. Ook
geven zij beduidend vaker aan het werk als
geestelijk inspannend te ervaren. Dit is belangrijk om te weten als je bedenkt dat stress
een negatieve invloed kan hebben op veilig
werken. Een werkgever kan met zijn werknemers met deze wetenschap aan de slag.
Welke maatregelen kunnen leiden tot verbeteringen?
Als het gaat om leefstijl blijkt dat GWW-machinisten in vergelijking met alle collega’s in
de bouwbranche vaker kampen met (ernstig)
overgewicht en ook meer roken. ‘Werkgevers zouden een gezondere leefstijl kunnen
bevorderen, wetende dat zeventig procent
van het ziekteverzuim gerelateerd is aan
leefgewoonten’, aldus Margo Caspers.

Waardevol: DIA-rapportage
Werknemers van bedrijven die vallen onder
de Bouw-CAO ontvangen vanaf volgend jaar
eens in de vier jaar een uitnodiging van Volandis voor een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Iedere werkgever in de Bouwen Infrasector ontvangt één keer in de vier
jaar van Volandis een bedrijfsrapportage.

Deze rapportage bestaat uit een analyse van
de gezondheidsrisico’s en werkbeleving van
het personeel, de lichamelijke conditie en
leefstijl. Deze rapportage maakt de knelpunten – ook op het gebied van veiligheid – in
een bedrijf inzichtelijk.

IPC: ‘Veilig werken in de praktijk vereist deskundigheid’
Opleidingsinstituut IPC Groene Ruimte zou
graag zien dat deskundigheid wordt gekoppeld aan de in de sector bekende Veiligheidsladder. Johan van Apeldoorn, manager opleidingen IPC, riep de branche op aan de
ontwikkeling hiervan een bijdrage te leveren.
Van Apeldoorn zoomde in zijn bijdrage samen met Jos Kroets, senior adviseur opleidingen, in op de factor mens als het gaat om
veilig werken. ‘Veilig werken eist deskundigheid van de medewerker op de werkplek’,
betoogden de twee. Factoren die daarbij een
rol spelen zijn: werkinzicht, vakmanschap,
juist gedrag, ervaring en vakkennis. Vanzelfsprekend verschilt de deskundigheid per
functie. Een grondwerker moet over andere
competenties beschikken dan bijvoorbeeld
een machinist of uitvoerder.

Competenties als basis
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Over veilig werken met bouwmachines
Voor directeuren, KAM-managers, veiligheidsfunctionarissen, machineparkbeheerders en iedereen die veilig wil werken
Inleiding van Benno Baksteen, voorzitter Degas
7 december, Bouw en Infrapark Harderwijk
Kennispartner BMWT
Premium Partners: Groot Jebbink, IPC en Oxxa
Partners: Brigade en Groeneveld

In het voorstel van IPC om deskundigheid te
koppelen aan de Veiligheidsladder moeten
competenties en gedrag meetellen in de beoordeling op welke trede een bedrijf zich bevindt. Aspecten die daarbij een rol zouden
moeten spelen zijn: hoe worden (nieuwe)
medewerkers geselecteerd en ingewerkt, is
er budget beschikbaar voor trainingen en opleidingen, zijn medewerkers gemotiveerd om
bij te scholen en komen hierbij ook veiligheidsaspecten aan de orde, is bewust veilig
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Jos Kroets van IPC. ‘Veilig werken eist deskundigheid van de medewerker op de werkplek.’

Johan van Apeldoorn trok een flinke discussie op gang over de veiligheidsladder, competenties en gedrag.

Op de informatiemarkt was volop tijd en gelegenheid om te netwerken en de standhouders

KAM-manager Theo Baggerman van Dura Vermeer deelde successen en verbeterpunten van

te bezoeken.

zijn veiligheidsbeleid.

werken opgenomen in de competentieprofielen en zijn medewerkers deskundig en competent? Medewerkers zouden dan per trede
van de ladder moeten voldoen aan bepaalde
competenties behorende bij de functie. Hoe
hoger op de ladder hoe beter het gesteld is
met de kennis en vaardigheden van de medewerkers en hoe beter het gesteld is met verantwoordelijk gedrag.

Professionele benadering
‘Om je als bedrijf te onderscheiden is de inzet
van gekwalificeerd deskundige vakmensen
essentieel. Je bent een professioneel bedrijf als
je de deskundigheid kan aantonen middels de
bekwaamheid van de medewerkers’, aldus
Van Apeldoorn. Daar hoort volgens hem bij
dat de medewerker op de werkplek bepaalt:
‘We doen het veilig of we doen het niet.’

Dura Vermeer: ‘Het Tim-effect werkte
voor niveau 4 van de ladder’
Om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren,
zette KAM-manager Theo Baggerman van

Dura Vermeer de pop Tim in. Hij kreeg een
eigen facebookpagina en verhaalde daarop
over veiligheid en zijn bezoeken aan collega’s. ‘Tim werkte goed omdat wij al op een
hoog niveau op de veiligheidsladder stonden.’
Bij Dura Vermeer is het ernst ten aanzien
van veiligheid. In 2012 schakelde de organisatie bij ten aanzien van veiligheidsbewustzijn omdat het tempo te laag lag en verschillende opdrachtgevers met gedragsnormen en
richtlijnen kwamen. Losse KAM-acties worden dan gebundeld in een programma, er
wordt gestuurd op het gedrag van medewerkers. Het bedrijf gaat werken met de Veiligheidscultuurladder die Shell al gebruikt.

voerd en Live Saving Rules opgesteld die op
elke bouwplaats hangen. Deze regels stimuleren proactief gedrag (opgesteld in de ikvorm) en zijn voorzien van een instructie.
Ook ziet Tim het levenslicht. Theo Baggerman: ‘Tim is een pop die we als trainee van
de KAM-afdeling inzetten. Tim gaat mee
naar activiteiten en acties op het terrein van
veiligheid. Zo zit hij op de kraan en in het
bakje van de hoogwerker. Hij deelt zijn ervaringen vervolgens op zijn Facebookpagina en
op ons intranet.’
Tim scoort. ‘Hij maakt onderwerpen laagdrempelig en bespreekbaar. Belangrijk is
daarnaast dat hij de veiligheidscampagne
een gezicht geeft en ook buiten het bedrijf
wordt opgemerkt.’

Keur aan middelen

Niet iedereen snapt het

Om het veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf te verbeteren, worden door Dura Vermeer tal van middelen ingezet. Er worden
films gemaakt die educatief en confronterend zijn, trainingen verzorgd, een veiligheidsApp ontwikkeld, een helmplicht inge-

Tim sloeg binnen Dura Vermeer aan, maar is
niet voor elk bedrijf een veiligheidsaanjager.
‘Wij zitten op niveau 4 van de veiligheidsladder. Daar past dit campagnebeeld bij. Desondanks kregen we ook reacties als ‘Zie ik het
goed? Loopt daar een vent met een pop over
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Ook present op de eerste Kennisdag over veilig werken: Tim, de veelbesproken trainee van

Een snijbestendige werkhandschoen. Hoe werkt dat nu in praktijk? Oxxa liet bezoekers de

Dura Vermeer.

proef op de som nemen.

Orlando Ramakers van DSM Dyneema verzorgde namen Oxxa een kennissessie over

Brigade Electronics was één van de standhouders op de informatiemarkt. Onderwerp van gesprek

werkhandschoenen en de eisen waaraan goede handschoenen moeten voldoen.

waren hun voertuigbeveiligingssystemen.

de bouwplaats? Wat een malloot!’ Wij hebben geleerd dat je acties aan moeten sluiten
op het niveau en de behoefte van de organisatie.’

DSM/Oxxa: ‘Hand- en polsletsel kost
jaarlijks 300 miljoen euro’
Bij 20% van de bedrijfsongevallen is er
sprake van letsel aan de handen. Toch zijn
goede veiligheidshandschoenen binnen een
bedrijf vaak een sluitpost, aldus Orlando
Ramakers, accountmanager DSM Dyneema.
Hij verzorgde tijdens de BouwMachines Kennisdag een kennissessie, aangeboden door
Oxxa Safety Gloves, over hoe de juiste werkhandschoenen bijdragen aan een veiliger
werkklimaat.
Volgens Ramakers draagt 70 procent van de
medewerkers die een hand- en/of polsverwonding oploopt geen handschoenen. ‘De
jaarlijkse kosten als gevolg van hand- en/of
polsletsel bedragen 300 miljoen euro.’
30

De handschoenenzaak
Ramakers vertelde tijdens de Kennisdag over
een zich jarenlang voortslepende rechtszaak
waarin begin dit jaar uitspraak is gedaan. Een
werknemer had tijdens zijn werk ernstig letsel opgelopen aan zijn hand en stelde in een
rechtszaak dat de handschoenen die door zijn
werkgever waren verstrekt onvoldoende snijbestendig waren.
De werkgever verweerde zich door te stellen
dat de aanschaf van betere handschoenen
hem duizenden euro’s extra zou kosten. Alles
afwegende besliste de rechtbank eerder dit
jaar dat het letsel aan de werkgever kan worden toegerekend.

EN388-norm
‘Een handschoen die voldoet aan de nieuw
EN388-norm en is afgestemd op de te verrichten werkzaamheden, kan letsel voorkomen’, stelde Orlando Ramakers. Gebruikers
geven volgens hem aan dat zij handschoenen
willen die een goede bescherming bieden,
grip geven, duurzaam en comfortabel zijn.

‘Handschoenen moeten in feite aanvoelen
als een tweede huid. Dyneema is een relatief
nieuw materiaal dat zeer licht, buigzaam en
sterk is. Handschoenen gemaakt van Dyneema zijn daardoor zeer snijbestendig, zeer
comfortabel en tegelijkertijd erg duurzaam.’

BMWT: ‘Meer aandacht voor machineaanpassingen, veiligheid en aansprakelijkheid’
Hijsen, funderen, graven, slepen; wat is een
graafmachine toch een handige vinding. Alleen... wie zijn graafmachine of wiellader
multifunctioneel inzet neemt risico’s. Kennispartner BMWT ging bij monde van directeur Jan Hommes en Robbert Boersma van
BMWT-lid Verachtert Nederland uitgebreid
in op de veiligheid en aansprakelijkheid bij
machine-aanpassingen.
Robbert Boersma hoort en ziet het regelmatig. ‘Een klant wil een uitbreiding op zijn
machine. Een kogel of een haak bijvoor-
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Tijdens de kennissessies was er volop interactie tussen sprekers en bezoekers. Tijdens de ene ses-

Jan Hommes deed in de BMWT-sessie een boekje open over CE-markeringen en de ge-

sie in de vorm van een discussie, in de andere sessie in de vorm van rode en groene kaarten.

volgen bij het multifunctioneel inzetten van een machine.

Robbert Boersma van Verachtert Nederland ging in op de problemen die het verande-

Frans Jansen van ProRail: ‘Het kraanongeval in Alphen had voor ons grote gevolgen ten aan-

ren van de functie van een machine kan opleveren.

zien de veiligheidsrisico’s bij een project in Utrecht.’

beeld. Want dat is handig. Maar realiseer je
je als leverancier wel wat de gevolgen kunnen zijn? Wanneer je een machine aanpast
door er een nieuwe functie aan toe te voegen, is de kans groot dat jij – afgezien van de
onveilige situatie die wordt gecreëerd - in
plaats van de oorspronkelijke fabrikant aansprakelijk bent voor de veiligheid van het
product!’
Boersma en Hommes pleiten voor een andere moraal bij leveranciers en klanten. ‘We
moeten elkaar durven aanspreken op onveilig gedrag en oneerlijke concurrentie tegengaan.’

CE-markering en aanbouwdelen
Tijdens de kennissessie ging Jan Hommes in
op de Richtlijn Arbeidsmiddelen. In deze
richtlijn staan minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik
van de arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen
moeten zijn voorzien van CE-markering en
EG-verklaring van overeenstemming.
De CE-markering geldt slechts voor dat deel

waar het op is aangebracht. Jan Hommes:
‘Wordt op welke manier dan ook het risico
en/of de functie van de oorspronkelijke machine gewijzigd, dan moet de complete machine een nieuwe CE-verklaring en -markering krijgen en moet een technisch dossier
worden opgesteld.’
Hommes geeft een voorbeeld. Wordt een mobiele graafmachine met draaikantelstuk bijvoorbeeld voorzien van een jib, dan zijn er
vier CE-markeringen: op de basismachine, op
het draaikantelstuk, op de LMB en op de verlengmast. Maar de combinatie heeft geen CE.
‘De graafmachine is formeel een kraan geworden. Het gevaar schuilt bij deze machine
in het draaikantelstuk. In de handleiding
daarvan staat dat je hier geen jib aan mag
hangen.’

ProRail: ‘Na Alphen de risico’s nog
beter in kaart gebracht’
ProRail plaatste op verzoek van de gemeente Utrecht de Moreelsebrug bij het NS-stati-

on. De brug verbindt twee wijken met elkaar en overbrugt 18 sporen en busbanen.
De plaatsing was helemaal doorgerekend en
besproken, toen in Alphen aan den Rijn
twee kranen omvielen. ProRail nam geen
risico en sloeg opnieuw aan het rekenen.
Safety first!
De plaatsing van de brug in Utrecht zou in opdracht van ProRail gebeuren door dezelfde
onderaannemer en hetzelfde kraanbedrijf als
in Alphen. Voor de hijsklus zou de grootste
kraan van Nederland worden ingezet, The
Beast. Maar liefst 37 vrachtwagencombinaties
waren nodig om de gigant aan te voeren.

Geen enkel risico
Na het ongeval in Alphen rees bij ProRail de
vraag; hoe nu verder? Na intern overleg binnen ProRail werd besloten het gesprek met
de onderaannemer en het kraanbedrijf aan
te gaan. Projectmanager Frans Jansen: ‘We
hadden altijd perfect en naar volle tevredenheid met deze bedrijven samengewerkt. Ze
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Geert Koppes van Prorail: ‘We werken veilig of we werken niet.’

Volop gelegenheid om te discussiëren over de aanpak van onveilige situaties en te netwerken.

Eric Groot Jebbink beschreef de laatste trends op het gebied van voertuigbeveiligingssyste-

Groeneveld presenteerde in haar stand op de informatiemarkt haar voertuigbeveiligingsop-

men.

lossing Greensight.

verdienden gewoon het voordeel van de twijfel.’ In het gesprek stond niet de ramp in
Alphen centraal, maar de situatie in Utrecht.
‘Wij wilden kostte wat kost zo’n ongeval als
in Alphen voorkomen, geen enkel risico lopen.’ Besloten werd dat een plan zou worden
uitgewerkt door ProRail, gemeente en onderaannemer.’

Groot Jebbink: ‘Voertuigbeveiliging
ontwikkelt zich razendsnel’

Nieuwe risico-inventarisatie

Systemen op grondverzetmachines die
waarschuwen voor omstanders en obstakels
worden steeds geavanceerder en beter. Ze
verminderen duidelijk het aantal ongevallen. Met nieuwe technieken groeit het aantal systemen nog verder en worden risico’s
nog verder ingedamd.

Projectingenieur Geert Koppes: ‘Resultaat van
dat plan was dat er een risicosessie plaats zou
vinden met alle betrokkenen en dat alle risico’s vervolgens zouden worden uitgewerkt.
Daarbij zijn we als opdrachtgever naast de opdrachtnemer gaan staan en hebben we hen
gevraagd hoe we hen kunnen helpen.
Tegelijk hebben we het proces kritisch gevolgd om risico’s uit te kunnen sluiten.’
Nadat het plan voor de plaatsing van de
brugdelen gereed was en alle processen
waren doorlopen en afgehecht, gingen alle
partijen akkoord met de aanpak. De plaatsing
van de brugdelen is vervolgens perfect verlopen. ‘Onze filosofie was en is: we werken veilig of we werken niet. Is het niet veilig? Ga
dan met elkaar in gesprek en los het samen
op.’

De innovaties op het gebied van voertuigveiligheid hebben de afgelopen decennia een flinke
vlucht genomen. Achteruitrijcamera’s en achteruitrijsignalering zijn inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Er zijn specifieke oplossingen voor vrachtwagen, wielladers en
graafmachines. Maar met alleen een achteruitrijvoorziening wordt een machine niet veilig.
De nieuwste innovatie op het gebied van
voertuigbeveiliging, is de 360 graden camera.
Op de hoeken van de truck of machine worden camera’s geplaatst. De chauffeur of machinist heeft vervolgens met één blik op het
scherm een overzicht van alles en iedereen
rond de machine. Eric Groot Jebbink van
Groot Jebbink voertuigveiligheid: ‘Deze 360
graden-systemen worden steeds meer ge-

32

bruikt op graafmachines. De vele dode hoeken die een graver kent, worden zo perfect
in beeld gebracht.’

Tags en intelligente camera’s
Op bouwprojecten en overslagen waar veel
mensen en voertuigen zijn, bieden afstandswaarschuwingssystemen met RF-tags en sensoren uitkomst. De voertuigen worden voorzien van sensoren, mensen dragen een
RF-tag. Als een voertuig middels zijn sensoren een ander voertuig of een mens met tag
ziet, krijgt de machinist of bestuurder een
waarschuwing.
Een hagelnieuwe ontwikkeling is een intelligent camerasysteem, dat vrachtwagenchauffeurs alarmeert wanneer zich in de dode
hoek een fietser of wandelaar bevindt. ‘Dit
systeem wordt door onszelf ontwikkeld en
maakt gebruik van complexe algoritmes die
de beelden van de camera’s analyseren.’
Eric Groot Jebbink heeft tientallen jaren ervaring in voertuigbeveiliging. ‘Ik heb geleerd
dat als je ongelukken wilt voorkomen, je
vooruit moet denken. Je moet bedenken wat
er kán gebeuren. Als je de veiligheid van je
voertuig op orde hebt, kun je anticiperen op
een dreigend ongeval.’
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