
WAAROM MOET IK 
M’N HELM OP BIJ 
INPANDIGE  
RENOVATIEWERK-
ZAAMHEDEN? 
We hebben een helmplicht 

op al onze bouwplaatsen, 

dus ook bij inpandige 

renovaties waarbij geen 

kraanbewegingen zijn. Het 

kan zomaar gebeuren dat 

je ergens tegenaan stoot of 

onbedoeld iets tegen het 

hoofd krijgt.  

VRAAG & ANTWOORD

Een veilige bouwplaats maken we samen

PAS OP: GEVAAR!
De bouwplaats is een van de gevaarlijkste werkplekken. Jaarlijks 
krijgt in Nederland bijna 1 op de 13 bouwplaatsmedewerkers te 
maken met een ongeval op het werk. Samen met haar werkne-
mers probeert Dura Vermeer arbeidsongevallen te voorkomen. 
Door de bouwplaats zo veilig mogelijk te maken, te werken met 
duidelijke instructies en door kennis en bewustzijn te vergroten. 

D e cijfers spreken boekde-
len: in Nederland raakt elk 
jaar zo’n drie procent van 

de beroepsbevolking betrokken bij 
een arbeidsongeval. Bouwvakkers 
worden 2,5 keer vaker slachtoffer 
van een ongeluk op het werk. Een 
op de twintig zit daardoor min-
stens een dag thuis. Alleen onder 
metaalwerkers gebeuren meer 
ongevallen. In 2016 werden bij de 
divisie Bouw en Vastgoed 200 en 
bij de divisie Infra 425 incidenten 

Het is alweer een aantal jaar geleden dat een 
prefabwand is omgevallen en een medewerker 

het leven kostte. ‘Uit onderzoek naar de oorzaak van 
dit ongeval bleek dat het aanbrengen van ankers mogelijk 

een rol heeft gespeeld.’

gemeld variërend van een gevaar-
lijke situatie tot een verzuimonge-
val. Bij Bouw en Vastgoed betrof 
dit twaalf keer eigen medewerkers 
en was een gemiddeld verzuim 
van 13 werkdagen het gevolg. Bij 
onderaannemers werd 35 keer een 
verzuimongeval geregistreerd. Bij 
Infra konden 8 eigen mensen en 
19 onderaannemers tijdelijk niet 
werken na een ongeval.
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Dura Vermeer zorgt op allerlei manieren 
voor een veilige werkomgeving. Maar wie  
weten beter wat goed voor ze is dan de 
bouwplaatsmedewerkers zelf? Daarom 
vroegen we vier medewerkers: wat zou jij 
veranderen als je de baas was? 
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Voor jou ligt de ‘Samen Veilig’ Krant 
van Dura Vermeer, een uitgave in het 
kader van de Dag van de Veiligheid.
Hoewel veiligheid op alle dagen belang-
rijk is, staan we vrijdag 17 maart extra 
stil bij dit onderwerp. 

Veel kijk- en leesplezier.
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Maak kans  
op een Visilite  
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je bouwhelm!

INNOVATIES
Om de veiligheid verder te ver-
groten, ontwikkelen medewer-
kers voortdurend nieuwe mate-
rialen en worden bestaande 
verbeterd. In deze krant komt 
een aantal ervan voorbij. Zie 
je er een die jou van pas kan 
komen, meld je dan bij Dura 
Vermeer Materieelservice.
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Samen Veilig is een uitgave van Dura Vermeer in het kader van de Dag van de Veiligheid  



Behalve Fer Collet zijn sinds 

januari 2015 meer mede-

werkers, maar ook complete 

teams tot held benoemd 

voor hun inspanningen op 

het gebied van veiligheid. 

Ken jij ook een collega, 

leidinggevende, opdracht-

gever, adviseur, onderaan-

nemer of iemand anders die 

deze titel en cheque volgens 

jou verdient?  

Nomineer hem of haar op 

www.meldeenheld.nu.
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IK ACCEPTEER ALLEEN EEN 
VEILIGE WERKPLEK

Werk alleen op een veilige werkplek. Een veilige werkplek is 
opgeruimd, afgeschermd en veilig bereikbaar.
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A ls ik directeur van Dura Ver-
meer was, zou ik ervoor zor-

gen dat op het gebied van veilig-
heid betere afspraken met onder-
aannemers worden gemaakt. Ze 
moeten op de werkplaats ook 
beter begeleid worden. Onder-
aannemers houden zich niet altijd 
aan onze veiligheidseisen. Zo 
gooien ze bijvoorbeeld de beveili-
ging van een steiger open, omdat 
ze daar moeten zijn. Maar als ze 
weggaan, sluiten ze hem niet. Als 
je ze daarop wijst, kan het voor-
komen dat ze zeggen: ‘dat staat 
niet in de opdracht’. Als directeur 
zou ik er dus voor zorgen dat vei-
ligheidsaspecten zijn opgenomen 
in de opdracht. Met mij in de 
directie is ook de onderaannemer 
verantwoordelijk voor het veilig 
achterlaten van zijn werkplek. 

A ls ik directeur van Dura 
Vermeer was, zou ik wat 

vaker op de bouwplaats gaan 
kijken. De mensen die hier rond-
lopen, weten écht wat er speelt 
op het gebied van veiligheid. Ik 
zou er ook voor zorgen dat ieder-
een volgens onze normen werkt. 
Betere communicatie met onder-
aannemers zou daar enorm bij 
helpen, dat is nu vaak een pro-
bleem. Ik zou daarom verplichten 
dat in elk team van onderaanne-
mers in elk geval iemand Neder-
lands spreekt. Laatst zei ik tegen 
een Poolse werknemer van een 
onderaannemer dat hij zijn helm 
moest opzetten. Hij knikte vrien-
delijk, maar deed het niet. Die 
man verstond me gewoon niet. 
We staan voor onze veiligheid en 
waken over die van onderaan-
nemers, maar dan moeten ook 
zij zich aan de veiligheidsvoor-
schriften houden. 

A ls ik directeur van Dura 
Vermeer was, zou ik de 

helmplicht versoepelen. Ik sta als 
grondwerker vaak in the middle 
of nowhere te werken. Er kan 
echt niets uit de lucht vallen 
in een weiland. Daarbij moet ik 
veel bukken om mijn werk te 
doen. Mijn helm ligt dus vaker 
in de blubber dan dat hij op mijn 
hoofd staat. Als hij is gevallen, 
moet ik hem gaan afspoelen. Dat 
kost weer onnodig tijd. Ik begrijp 
goed dat de jongens in de bouw 
hem altijd moeten dragen. En 
als ik in de buurt van een kraan 
loop, zet ik hem natuurlijk ook op. 
Maar wat mij betreft kunnen de 
regels wel iets soepeler.   

A ls ik directeur van Dura 
Vermeer was, zou ik eigen-

lijk niets veranderen. Ik zou het 
net zo aanpakken als de direc-
tie nu doet. Er is van bovenaf 
veel aandacht voor veiligheid. 
Er wordt veel over gesproken op 
alle lagen van de organisatie. En 
dat werkt goed. Ik merk dat de 
jongens op de bouwplaats erg 
met veiligheid bezig zijn. We 
doen natuurlijk risicovol werk, 
dus er zullen altijd ongelukken 
blijven gebeuren. Het is immers 
mensenwerk en je kunt niet alle 
risico’s uitbannen. Maar ik merk 
dat iedereen probeert zo veilig 
mogelijk te werken. We willen 
allemaal toch heelhuids naar 
huis. Ik heb zelf dan ook nog 
nooit een ongeval meegemaakt 
op mijn werk.

ALS JIJ DE BAAS WAS...
BOUW EN VASTGOED

INFRA

LEENDERT 
KOPPELAAR 
40 JAAR 
UITVOERDER

GER  
VAN DER 
LINDEN 
52 JAAR
TIMMERMAN 

RENÉ 
VAN DONK
41 JAAR
VOORMAN PLUS

PETER 
CEVAT 
49 JAAR  
GRONDWERKER

ZIEN 
HANDELEN 
LEREN

Het concept werd in de zomer 
van 2016 aan alle medewer-

kers en onderaannemers uitge-
legd tijdens de workshop ‘Samen 
Veilig’. Kern van het concept is 
de proactieve houding van men-
sen: als je iets ziet, onderneem 
dan actie en deel vervolgens je 
ervaringen. 

Zien - Handelen - Leren brengt 
medewerkers in control: zij kun-
nen een actieve en waardevolle 
bijdrage leveren aan het vergro-
ten van de veiligheid. Om ervoor 
te zorgen dat het concept breed 
wordt gedragen, zijn binnen Dura 
Vermeer Railinfra ambassadeurs 
aangesteld die weten wat er op 
de werkvloer speelt.   

Kijk voor meer informatie op: 

www.zienhandelenleren.nl 

Vooruit denken, je eigen ver-
antwoordelijkheid nemen en 
continu verbeteringen door-
voeren. Net als andere onder-
delen van het bedrijf koestert 
ook Dura Vermeer Railinfra 
grote ambities op het gebied 
van veiligheid. Het concept 
‘Zien - Handelen - Leren’ moet 
helpen ze waar te maken. 

ALS IK EEN BOOR- 
MACHINE MET 
STOFOPVANG- 
BAKJE GEBRUIK, 
WAT DOE IK MET 
EEN VOL BAKJE?
Leegkloppen is niet zo slim, 

want dan krijg je in een keer 

alsnog de lading binnen. 

Dus voorzichtig in een zak  

uitkloppen. Je kan altijd 

vragen om een boor-

machine met afzuiging.  

VRAAG & ANTWOORD

De divisie Infra zet sinds 
begin 2015 medewerkers en 

partners in het zonnetje die bij-
dragen aan de veiligheid op het 
werk. Werknemers van Dura Ver-
meer kunnen kandidaten voor-
dragen tijdens de actie ‘Meld een 
Held’. Dat mag een collega zijn, 
maar ook een externe adviseur of 
onderaannemer. 

‘Ik kreeg op mijn vakantieadres 
allemaal felicitaties van collega’s,’ 
vertelt Fer. ‘Ik begreep niet waar-
om, maar zij hadden bij een per-
soneelsbijeenkomst gehoord dat 
ik genomineerd was. Jij een held? 
Hoe kan dat nou?’, grapten ze. 

Fer Collet (55) is een held. De werknemer van de divisie Infra 
weigerde vorig jaar een opdracht uit te voeren. Het leverde hem 
een oorkonde op en een cheque van 300 euro. ‘Fer hield voet bij 
stuk en daarvan ben ik onder de indruk.’

Het was veiligheidskundige 
Michel Briaire die Fer kort daar-
voor had aangedragen. ‘Fer werkt 
aan een opslag op een biopropaan-
fabriek op de Tweede Maasvlakte. 
Als het alarm afgaat, mogen onze 
mensen dat niet zelf uitzetten. 
Dat moet de opdrachtgever doen, 
nadat hij heeft vastgesteld dat 
alles veilig is. Toen het alarm op 
een dag meerdere keren achter 
elkaar was afgegaan, vroeg de 
opdrachtgever Fer of hij het alarm 
de volgende keer zelf kon uitzet-
ten. Fer weigerde.’
Een vanzelfsprekende keuze, 
vindt Fer. ‘Die man moest steeds 
op de fiets komen om het alarm 

uit te zetten. Maar dat is dan jam-
mer. Ik ga daar niet aan begin-
nen. Voor hetzelfde geld is het net 
die ene keer wel echt mis.’

Briaire was onder de indruk van 
deze alerte reactie. ‘We werken in 
de petrochemie. Je hebt dus met 
gevaarlijke stoffen te maken. Fer 
heeft voet bij stuk gehouden en 
dat maakt hem een held.’ 

Omdat hij zelf niet bij de benoe-
ming aanwezig was, heeft Fer de 
oorkonde en zijn cheque later in 
de bouwkeet in ontvangst geno-
men. ‘De oorkonde hangt boven 
mijn bed.’ Met de geldprijs kocht 
hij een grote bouwradio. ‘Voor 
mij en mijn collega’s. Helaas kan 
ik hem pas aanzetten op een vol-
gend project. Hier mag dat niet. 
Vanwege de veiligheid.’  

FER DEED NIETS EN 
WERD EEN HELD

MOGEN WE  
HIJSEN MET EEN 
ATLAS KRAAN?
Grondverzetmachines 

(graafmachines) kunnen 

ook heffen en hijsen. 

Maar hijsen mag niet met 

alle machines. Met een 

grondverzetmachine met 

hijsfunctie mag het. De 

machinist moet wel aan 

een aantal extra eisen vol-

doen. Met een grondver-

zetmachine met beperkte 

hijsfunctie mag het wel, 

maar alleen volgens de ge-

bruiksaanwijzing. En met 

een gewone grondverzet-

machine mag je niet hijsen. 

Om erachter te komen met 

welke machine je te maken 

hebt, biedt het kraanboek 

uitkomst.  

VRAAG & ANTWOORD

Hoe meet je of het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig 
handelen goed is geregeld in een bedrijf? Met de Veilig-

heidsladder. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode 
en geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe 
hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger 
de score op de veiligheidsladder. Het doel is het terugdringen 
van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, - ver-
zuim en - schade tot gevolg.

Drie bedrijfsonderdelen zijn actief aan de slag gegaan met de 
Veiligheidsladder. Dura Vermeer Railinfra en Saferail hebben 
onlangs niveau 4 bereikt, wat wil zeggen dat de medewerkers 
van de spoorbedrijven proactief zijn, zelf mogelijke verbete-
ringen zien, actief handelen en samen leren van de opgedane 
ervaringen. Oftewel: Zelf Zien - Actief Handelen - Samen Leren. 
Dura Vermeer Beton- en Waterbouw heeft recent niveau 3 van 
de Veiligheidsladder behaald. In de komende jaren wil de divisie 
Infra divisiebreed het certificaat op niveau 3 behalen en toewer-
ken naar niveau 4.  

DURA VERMEER KLIMT OP 
DE VEILIGHEIDSLADDER

5 JAAR
Een veiligheidshelm heeft een maximale 
levensduur van vijf jaar onder normale 
gebruiksomstandigheden. 

2,5
Bouwvakkers worden tweeëneenhalf keer vaker  
slachtoffer van een ongeluk op het werk dan de rest 
van de beroepsbevolking.

‘We staan voor onze veiligheid en waken over die  
van onderaannemers, maar dan moeten ook zij zich 
aan de veiligheidsvoorschriften houden’

Ger van der Linden, timmerman

IK ZIE EN ZORG ERVOOR  
GEZIEN TE WORDEN
Zorg dat je gezien wordt door bedieners van groot (rijdend) materieel. 
Begeef je niet onder een hangende hijslast of in een dode hoek.

LEVENSREDDEND GEDRAG



mans werk presteren we in alle 
opzichten beter. We voorkomen 
ongevallen en werken efficiën-
ter en prettiger. De Aboma-sco-
res zijn omhoog gegaan. Met 
deze werkwijze hebben we onze 
bouwplaatsen samen dus echt 
veiliger gemaakt. We zijn er 
nog niet, maar we zijn goed op 
weg!’   

EVEN NIET OPGELET: 
6 WEKEN GIPS

E ric en zijn collega’s 
waren net anderhal-
ve week bezig met de 

herbestrating van een weg in 
Leidschendam. Het asfalt moest 
worden vervangen voor duurza-
me stenen en er moesten nieu-
we afwateringsputten komen. 
Voor het aanbrengen van zo’n 
kolk groef Eric een gat van zo’n 
90 centimeter diep. Zoals hij dat 
al honderden keren eerder had 
gedaan in de 25 jaar die hij als 
grondwerker actief is. 

Eric stond naast het gat toen het 
misging. ‘Ik tilde een pijp op die 
ik aan de kolk moest monteren.’ 
Precies op het moment dat Eric 
de pijp optilt uit het zand, loopt 

Grondwerker Eric Elstgeest (41) brak tijdens het werk zijn arm. 
Tijdens reconstructiewerkzaamheden was hij bezig een afwate-
ringsput in de straat aan te brengen toen hij zich verstapte en 
in een zelf gegraven kuil viel. ‘Terwijl ik juist altijd goed oplet.’

Volgens Kate Klaassen laat ook 
de zogenoemde Safety Board 
zien hoe belangrijk Dura Ver-
meer veiligheid vindt. ‘Deze 
board van directeuren maakt van 
beleidsvoorstellen over veiligheid 
hamerstukken en rolt ze uit. Door 
deze korte lijnen met de directie 
kunnen ideeën snel in de praktijk 
worden gebracht.’

Behalve het bedrijf, speelt ook de 
werknemer een grote rol bij zijn 
veiligheid. ‘Wij kunnen wel een 
veiligheidsbril verstrekken. Maar 
om oogletsel te voorkomen, moet 
je die wel dragen,’ zegt De Groot. 

‘Mensen beseffen zich niet altijd 
hoe groot de gevolgen van een 
ongeval kunnen zijn. We probe-
ren te zorgen dat werknemers de 
hele dag bewust bezig zijn met 
veiligheid. We moedigen mensen 
aan om elkaar aan te spreken op 
onveilig gedrag.’   

‘Bij de meeste ongevallen 
in het afgelopen jaar bij de divisie 
Bouw en Vastgoed gaat het om 
incidenten waarbij mensen klein 
letsel hebben opgelopen,’ zegt 
Ronald de Groot, KAM-manager 
van deze divisie. ‘Dan moet je 
denken aan mensen die zich ver-
stappen, struikelen of verwondin-
gen oplopen aan hun handen.’ 
Kate Klaassen, Chief Safety Offi-
cer, ziet ook in haar divisie Infra 
veel struikel- en valpartijen. ‘Maar 
er ontstaat ook veel letsel doordat 
we werken met gevaarlijke materi-
alen en machines.’

Dura Vermeer stelt alles in het 
werk om de veiligheid op de bouw-
plaats te vergroten. ‘Als werkgever 
kijken we eerst of we de bron 
van het risico kunnen wegne-
men,’ zegt De Groot. ‘Als dat niet 
lukt, kijken we naar het aanbren-
gen van collectieve beveiliging. 
We moeten soms nu eenmaal op 
hoogte werken, maar zorg dan 
wel voor goede randbeveiliging. 
Ook verstrekken we persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals een 
bril, een stofmasker, handschoe-
nen of gehoorbescherming.’

IK GEBRUIK DE JUISTE 
PBM EN WERKKLEDING
Draag altijd de voorgeschreven PBM en 
werkkleding.
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IK PAS LMRA TOE
Overtuig jezelf iedere keer (voordat je een 
werk start of hervat) dat het veilig is door 

een LMRA te doen.

5
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KLEIN HOEKJE

een chauffeur langs. ‘Ik keek 
naar hem en was zodoende een 
fractie van een seconde afge-
leid. Ik zette mijn voet niet goed 
neer en viel in de put.’

Eric kon de pijp nog net loslaten 
en de val met zijn armen bre-
ken. Hoewel maar 90 centimeter 
diep, kwam de klap toch hard 
aan. ‘Op de rand van de put lag 
mijn schep. Ik klapte met mijn 
pols precies op de steel.’ 

Na zijn landing voelde Eric 
meteen dat het niet goed was. 
‘Ik zag sterretjes en moest even 
op mijn knieën in de sleuf gaan 
zitten. Ik was duizelig en begon 
te zweten.’

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

PAS OP: GEVAAR!

WAAROM STAAN WIJ TOE DAT PERSONEEL 
VAN ONDERAANNEMERS ONVEILIGER  
WERKT DAN WIJZELF?
Dat staan wij niet toe. In het voortraject schenken we ook bij 

onderaannemers veel aandacht aan veilig werken, maar we zien 

dat niet altijd terug op de bouwplaats. Als je ziet dat iemand 

onveilig werkt, spreek deze persoon dan aan. Als je geen verbe-

tering ziet kun je je constatering melden bij de uitvoerder. Hij 

bespreekt het dan tijdens de dagstart.  

VRAAG & ANTWOORD

‘MENSEN BESEFFEN 
ZICH NIET ALTIJD HOE 
GROOT DE GEVOLGEN 
VAN EEN ONGEVAL 
KUNNEN ZIJN’

D e kosten worden voor-
al veroorzaakt door de 
administratieve afhan-

deling van een ongeval, verzuim 
van de betrokken werknemer 
en vertraging die het werk op 
de bouwplaats door het ongeval 
oploopt.

Elk ongeval dat wordt gemeld, 
heeft een behoorlijke nasleep. 
Er vindt altijd onderzoek plaats 
naar de toedracht en er moet 
een rapport worden opgesteld. 
Als sprake is van een ernstig 
ongeval komt ook de Inspectie 
SZW - de voormalige Arbeidsin-
spectie - ter plaatse. Zolang het 
onderzoek duurt, ligt het werk 
stil. Het levert kostbare vertra-
ging op. 
Als na onderzoek blijkt dat de 
werkgever iets te verwijten valt, 
kan de Inspectie SZW een boete 
opleggen. Zo’n boete kan oplo-
pen tot 30.000 euro. 

Verzuim van werknemers ver-
oorzaakt de grootste kostenpost. 
Het slachtoffer van een arbeids-
ongeval kan zijn werk vaak niet 
voortzetten, soms voor langere 

tijd. Vorig jaar zaten werkne-
mers van de divisie Bouw en 
Vastgoed van Dura Vermeer, die 
op de bouwplaats gewond raak-
ten, gemiddeld 13 dagen thuis. 

‘Dat kwam in totaal neer op zo’n 
160 dagen verzuim. Vermenig-
vuldig dat met 8 uur werk per 
dag, maal gemiddeld uurloon en 
dat nog eens keer twee, want de 
werknemer moet ook vervangen 
worden,’ zegt KAM-manager 
Ronald de Groot. ‘Dat loopt flink 
in de papieren.’

In de meeste gevallen vergoedt 
de aansprakelijkheidsverzeke-
ring van Dura Vermeer de scha-
de die de werknemer lijdt. Dat 
geldt niet voor een eventueel 
opgelegde boete, voor de kos-
ten van stilstand van het werk 
en voor de kosten van tijdelijke 
vervanging van de werknemer. 
Het is van belang dat de verze-

keraar snel op de hoogte is van 
een ongeval. ‘Meld daarom alle 
incidenten bij de uitvoerder, hoe 
klein ook,’ benadrukt De Groot. 

Als een ongeval niet wordt 
gemeld, kan dat grote gevolgen 
hebben. ‘Stel dat een op het 
oog onschuldige verwonding na 
een paar dagen leidt tot een 
ontsteking. Als de verzekeraar 
van het ongeval op de hoogte 
is gebracht, is makkelijker vast 
te stellen dat er een relatie is 
tussen het letsel en het ongeval. 
Weet de verzekeraar van niets, 
dan levert dat alleen maar extra 
problemen op waar niemand op 
zit te wachten.’

Een verzekering is een vangnet, 
geen hangmat. De uitbetaalde 
schades leiden immers weer in 
hogere premie. Uiteindelijk geldt 
altijd: voorkomen is beter dan 
genezen.  

Ongevallen op de bouwplaats 
veroorzaken niet alleen per-
soonlijk leed, ze vormen ook 
een behoorlijke kostenpost. 
De financiële gevolgen van 
een klein incident bedragen 
gemiddeld 3.500 euro. Bij 
zwaardere ongelukken kan dit 
oplopen tot zo’n 70.000 euro.

ONGEVAL FIKSE 
KOSTENPOST

A ls het over veiligheid gaat, 
wordt altijd gesproken over 

wat er op de bouwplaats anders 
had gemoeten. Maar volgens 
Klaassen ligt de oorzaak vaak 
veel eerder in de keten. 

‘Het valt me op dat het voor veel 
mensen lastig is om verder te 
kijken dan de eigen werkomge-
ving,’ zegt Klaassen. ‘Dat is ook 
lastig, want medewerkers ken-
nen de werkomstandigheden op 
de bouwplaats niet altijd goed 
genoeg. Als ze vaker buiten zou-
den komen, zouden ze wellicht 
andere keuzes maken.’

Dat iedereen vanuit zijn eigen 
focus naar een project kijkt, ver-
groot veiligheidsrisico’s, weet 
Klaassen. ‘Een calculator bijvoor-
beeld. Die probeert een goede 
prijs neer te leggen. Pylonen als 

Arbeidsongevallen spelen zich in de regel af op 
de bouwplaats, maar de oorzaak ligt vaak in de 
voorbereidingsfase. Voor Kate Klaassen, Chief 

Safety Officer bij de divisie Infra aanleiding om 
aandacht te vragen voor veiligheid aan de 
voorkant van het proces.

afscheiding bij wegwerkzaamhe-
den zijn goedkoper, maar minder 
veilig dan barrières.’

Ook op logistiek vlak ziet Klaas-
sen geregeld veiligheidsrisico’s 
ontstaan. Als spullen te laat op 
de bouwplaats aankomen, leidt 
dat tot de gevaarlijkste zin: ‘Dat 
doe ik wel effe snel’. ‘Dan kan het 
makkelijk fout gaan.’

Volgens Klaassen moet iedereen 
in de gehele keten bij elke keuze 
goed nadenken over de gevolgen 
voor de veiligheid en de gezond-
heid op de bouwplaats. ‘Elke stap 
in het proces heeft invloed op 
de volgende. Als je in het begin 
iets niet regelt of over het hoofd 
ziet, kan dat later grote gevolgen 
hebben.’

Klaassen ziet het als haar taak om 
iedereen daarvan meer bewust te 
maken. ‘Ik ga mensen stimuleren 
om op een preventieve manier 
bezig te zijn met veiligheid en 
gezondheid.’  

VEILIGHEID BEGINT AL 
TIJDENS ONTWERP EN 
VOORBEREIDING

Een machinist schoot de grond-
werker uit Ter Aar te hulp. ‘We 
zijn een bakkie in de keet gaan 
doen om van de schrik te beko-
men. Toen ik daar zat voelde ik 
mijn arm kloppen. Na de kof-
fie zijn we naar het ziekenhuis 
gereden.’ 

Daar bleek de pols van Eric 
gebroken. Resultaat: 6 weken 
gips. ‘Daar baal ik van,’ zegt hij. 
‘Ik kan nu mijn werk niet doen.’ 
Dat Dura Vermeer direct vervan-
gende werkzaamheden vond, 
was voor Eric een geschenk uit 
de hemel. ‘Ik hou niet van thuis-
zitten en niks doen.’ 

Dankzij eerdere opleidingen kon 
Eric tijdelijk administratief werk 
doen op een project in Boskoop. 
‘Op dit project voerden we sane-
ringswerkzaamheden uit, waar-
bij gevaarlijke stoffen vrijkwa-
men. Alles wat op zo’n bouw-
plaats gebeurt, moet nauwkeu-
rig worden gedocumenteerd. 
Dat was mijn taak.’

Zo’n twee weken geleden mocht 
het gips eraf. Hoe het nou kon 
dat hij even zijn focus verloor, 
die ene dag op de bouwplaats, 
weet Eric nog steeds niet. ‘Ik let 
altijd goed op en er is me nog 
nooit wat overkomen. Maar ik 
weet nu: een ongeluk zit in een 
klein hoekje.’  

‘ELKE STAP IN HET 
PROCES HEEFT 
INVLOED OP DE  
VOLGENDE’

DRAAG JIJ DE JUISTE 
HANDSCHOENEN?

U it de registratie van letselongevallen bij Dura Vermeer 
zien we relatief vaak snijwonden. Uitschieten met stan-

leymessen of afbreekmesjes, splinters, uitstekende spijkers en 
bramen of scherpe stalen onderdelen veroorzaken dit letsel. Met 
handletsel kan al snel niet of minder productief gewerkt worden. 
Verwondingen aan de handen kunnen bovendien snel leiden tot 
ontstekingen.
Veel verwondingen kunnen worden voorkomen door het dragen 
van de juiste handschoenen. Het is dus belangrijk dat je bij het 
bestellen van de handschoenen de juiste afwegingen maakt. 
De coderingen aan de achterzijde geven je inzicht in de presta-
ties van de handschoen.  

A Schuurweerstand (0-4)
hoe hoger het getal, hoe slijtvaster 
de handschoen

B Snijweerstand (0-5)
hoe hoger het getal, hoe meer 
weerstand tegen doorsnijden

C Scheurweerstand (0-4)
hoe hoger het getal, hoe meer 
kracht nodig is de handschoen te 
scheuren

D Perforatieweerstand (0-4)
hoe hoger het getal, hoe meer 
kracht nodig is de handschoen met 
een scherp voorwerp te perforeren.

De codering (hamer met daaronder de cijfercodering) moet op de rugzijde 
van de handschoen staan afgebeeld. 

ABCD 1234ABCD 1234

S inds de invoering van een 
veilige, standaard manier 

van werken in 2014 organiseert 
Dura Vermeer Bouw Zuid West 
zogenoemde standaardisatieda-
gen. Volgens veiligheidskundige 
Pieter-Jan Licht zijn de bouw-
plaatsen er veiliger door gewor-
den. 

‘In 2014 hebben de bouw- en 
vastgoedbedrijven van Dura 
Vermeer een afspraak gemaakt: 
we werken veilig of we werken 
niet. En omdat “niet werken” 
geen optie is, hebben we een 
standaard manier van werken 
bepaald op het gebied van vei-
ligheid, kwaliteit, orde, netheid, 

WIJ WERKEN VEILIG OF 
WE WERKEN NIET

planning en kosten. Op al onze 
bouwplaatsen wordt deze stan-
daard werkwijze gehanteerd.’

Om te controleren of iedereen 
zich aan de afspraken houdt, 
bezoeken alle bedrijfsleiders 
samen met vier uitvoerders of 
partners tijdens zogenoemde 
standaardisatiedagen willekeuri-
ge bouwplaatsen. ‘We controle-
ren de bouwplaats aan de hand 
van checklists en bespreken 
onze bevindingen met elkaar.’

Pieter-Jan is trots op het resul-
taat: ‘Door veilig te werken, de 
bouwplaats schoon te houden 
en respect te hebben voor ander-

Om productiemedewerkers inzicht te geven in waar Dura 
Vermeer Bouw Midden West staat op het gebied van vei-

ligheid, milieu, kwaliteit en BIM wordt op een nader te bepalen 
dag in april een KAM Dag Productie gehouden. Tijdens deze 
bijeenkomst krijgen 120 medewerkers een terugkoppeling van 
wat het afgelopen jaar werd bereikt en gedaan. Ook wordt naar 
de toekomst en het eigen gedrag gekeken. Hoe ZIEN we oplos-
singen voor bepaalde problemen, hoe HANDELEN we om te 
komen tot een oplossing en op welke wijze LEREN we om de 
oplossingen om te zetten verbeteringen. Het werkbedrijf hoopt 
hiermee bewustwording onder medewerkers te vergroten. In 
april 2016 werd de eerste KAM Dag Productie gehouden.   

JOUW VEILIGHEIDSGEDRAG 
ONDER DE LOEP

€30.000
is de maximale boete, die een werkgever 
krijgt opgelegd als hem iets te verwijten valt 
bij een bedrijfsongeval. 

>50%
Meer dan vijftig procent van de 
ongevallen in de bouw is ten gevolge 
van een valincident.

Ronald de Groot, KAM-manager en veiligheidskundige

‘Als werkgever kijken we eerst of we de bron van het risico kunnen 
wegnemen, als dat niet lukt, kijken we naar het aanbrengen van 
collectieve beveiliging’



Bij het project Pontsteiger in Amsterdam krijgt veiligheid de 
hoogste prioriteit. Dat veilig werken boven geld en planning 
gaat, leidt volgens veiligheidskundige René van den Oord 
van Dura Vermeer Bouw Midden West niet tot extra kosten.  
‘Veiligheid levert juist geld op.’

O p het voormalig Houtha-
venterrein aan het IJ ver-
rijst een uniek gebouw: 

Pontsteiger. Dura Vermeer en  
De Nijs werken er samen aan de 
bouw van 366 appartementen en 
meer dan 320 parkeerplaatsen. 
Pontsteiger bestaat uit twee 90 
meter hoge torens, die worden 
verbonden door een brugdeel. 
Dit brugdeel rust vanaf de 18e 
bouwlaag op een zware stalen 
overspannende draagconstruc-
tie.

Volgens Van den Oord krijgt 
het veilig werken op hoog-
te de meeste aandacht. ‘Maar 
elke fase van de bouw kent zijn 
eigen veiligheidsrisico’s. Bij een 

HETE HANGIJZERS

U it cijfers van de Inspec-
tie SZW blijkt dat in de 
eerste helft van vorig 

jaar 42 bouwvakkers omkwa-
men door een ongeluk op het 
werk. In dezelfde periode van 
2015 waren dat er 27. Meer dan 
de helft van deze ongevallen 
betrof valincidenten. 

Pieter Visser is algemeen mana-
ger Advies bij Aboma, een bedrijf 
dat bouwplaatsen controleert op 
veiligheid en onder meer Dura 

Vermeer adviseert. Hij 
is niet verbaasd over 
de cijfers: ‘Zwaartekracht 
is sinds jaar en dag de grootste 
vijand van een bouwplaatsme-
dewerker. We zien vaak valpar-
tijen. Van hoogte, maar ook op 
gelijke hoogte door bijvoorbeeld 
struikelen. Het komt ook gere-
geld voor dat zware constructie-
delen omvallen.’
De risico’s worden vaak onder-
schat, weet Visser: ‘Men gaat 
zonder zorgen op de rand van 

het dak van een schuur-
tje staan. Maar een val 
van die hoogte kan 
al dodelijk zijn.’ Dat 
een bouwplaats een 

dynamische omge-
ving is, vergroot de risi-

co’s: ‘Een stapeltje stenen 
dat nu links staat, kan over een 
uur rechts liggen. Struikelpartij-
en, met of zonder letsel, zijn aan 
de orde van de dag.’

Dat enorme hoeveelheden men-
sen samen op een bouwterrein 
werken, draagt ook niet bij aan 
de veiligheid. ‘Je behoort de 
werkplek veilig achter te laten 
voor een ander. Maar de prak-
tijk is vaak weerbarstiger. Par-
tij A maakt een hekje op een 
bepaalde manier vast voor hij 
vertrekt. Als hij de volgende dag 
terugkomt, verwacht hij niet dat 
partij B het hekje ’s middags nét 
anders heeft vastgemaakt. Zo 
ontstaan problemen.’ 
Dat het aantal ongevallen op 
de bouwplaats stijgt, is volgens 
Visser goed te verklaren. ‘De 
productie zit in de lift, dus het 

project als Pontsteiger 
wordt veiligheid in de 
hele keten geborgd. Dat 
betekent dat vanaf ont-
werp tot constructie en 
van werkvoorbereiding 
tot uitvoering en sloopfase, 
veiligheid bovenaan staat. Geld 
en planning zijn ondergeschikt.’

De onderaannemer die met de 
bouwcombinatie Pontsteiger 
samenwerkt, moet zich houden 
aan strikte veiligheidsvoorwaar-
den. Afspraken hierover worden 
na een startgesprek vastgelegd 
in een zogenoemd Veiligheid- en 
Gezondheidsdeelplan. Van den 
Oord en het bouwplaatsmanage-
ment moeten dit plan goedkeu-
ren voor de onderaannemer mag 
beginnen. ‘Het is aan mij om te 
controleren of de afspraken wor-
den nageleefd. Uiteraard gelden 
die afspraken ook voor die bouw-
combinatie zelf!’ 

Bouwbedrijven gaan steeds bewuster om met veiligheid.  
Toch neemt het aantal ongevallen in de sector niet 
af. Vooral valincidenten komen vaak voor. ‘Zwaarte-
kracht is onze grootste vijand.’

WAT 
HANGT IS 
VEILIG
Lasten aanpikken op de bouw-
plaats is gevaarlijk werk. Wat 
aan de kraan hangt, moet daar 
honderd procent veilig han-
gen. Daarom moet de aanpik-
kelateur sinds begin dit jaar 
aantoonbaar deskundig zijn. 
De divisie Bouw en Vastgoed 
leert ál het bouwplaatsperso-
neel hoe een lading veilig wordt 
aangepikt.

A lle veiligheidsmaatregelen 
rond het werken met (toren)

kranen zijn vorig najaar vastge-
legd in een speciale richtlijn. In de 
richtlijn staat ook dat iedereen die 
lasten aanslaat en verplaatst aan-
toonbaar geïnstrueerd moet zijn 
en bij de inzet van een torenkraan 
zelfs een certificaat moet behalen. 

Voor de divisie Bouw en Vast-
goed was de nieuwe richtlijn aan-
leiding om álle bouwplaatsme-
dewerkers de basiskennis van 
het aanpikken op te frissen. Dat 
gebeurt tijdens de verplichte 
jaarlijkse Praktijkdagen. 

Ook worden instructiekaar-
ten opgesteld voor taakgerichte 
instructie voordat we gaan hijsen. 
Hierop staan aanpikinstructies 
voor de tien meest voorkomen-
de hijsactiviteiten beschreven. 
Denk aan kanaalplaten of bun-
dels wapeningstaal. Voor extra 
veiligheid doorloopt de uitvoerder 
deze instructies voor de klus nog 
even met de aanpikkelateur.   
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IK BEN BEVOEGD
Voer alleen werkzaamheden uit die je kan en mag 

uitvoeren. Kom alleen op plaatsen waar je mag komen.

LEVENSREDDEND GEDRAG

is logisch dat daarmee ook het 
aantal ongevallen stijgt. Toch 
moeten de getallen omlaag.’ 
Visser denkt dat dat kan. Hij 
merkt dat de bouwwereld steeds 
serieuzer met veiligheid omgaat. 
Op directieniveau, maar ook 
door de bouwvakker zelf. ‘Tien 
jaar geleden liepen wij de hele 
dag achter mensen aan: zet je 
helm op, doe een stofkap voor. 
Nu komen ze de keet inlopen om 
handschoenen te vragen.’

Dura Vermeer heeft veiligheid 
hoog in het vaandel, constateert 
Visser. ‘In 2016 beoordeelden we 
bij 102 projecten van Bouw en 
Vastgoed de veiligheid op de 
bouwplaats op 47 punten. We 
stellen vast dat Dura Vermeer 
scherp is op veiligheid, ook naar 
onderaannemers toe. Knelpun-
ten worden serieus genomen 
en er wordt altijd gezocht naar 
bedrijfsbrede oplossingen,’ zegt 
Visser. ‘Niet voor niets staan 
vijf werkmaatschappijen van 
Dura Vermeer in de Top 10 van 
hoogst scorende bedrijven op 
het gebied van veiligheid.’  

IK WERK MET VEILIG  
GEREEDSCHAP EN MATERIEEL
Werk altijd op de juiste wijze met geschikt en goedgekeurd 
gereedschap en materieel.

LEVENSREDDEND GEDRAG

Van den Oord probeert 
tijdens zijn werk alle be - 

trokkenen meer bewust te 
maken van de noodzaak om vei-
ligheid te waarborgen. ‘Dit vei-
ligheidsbewustzijn wordt tijdens 
de bouw continu gemeten en 
in beeld gebracht met Health 
Safety Environment-statistie-
ken. Waar nodig kunnen we dan 
bijsturen,’ zegt Van den Oord.

Licht letsel is nooit helemaal te 
voorkomen, zegt de veiligheids-
kundige. ‘Het is en blijft een 
bouwplaats en het blijft men-
senwerk. Iemand kan op zijn 
duim slaan of zijn enkel verzwik-
ken. Maar ernstigere ongeval-
len voorkomen we door goed te 
communiceren en ervoor te zor-

DE VEILIGHEIDSKUNDIGE EN ZIJN PROJECT

I n 2014 ging de Haagse 
Neherkade op de schop. 
Voor Briaire betekende het 

project zijn vuurdoop als vei-
ligheidskundige. ‘De Neherka-
de ligt in stedelijk gebied met 
scholen, bedrijven, winkels en 
het bijbehorende verkeer. De 
afscherming van het bouwter-
rein was een grote uitdaging.’

Op de bouwplaats werkten men-
sen vanuit verschillende discipli-
nes, allemaal met bijbehorende 
risico’s. ‘En met hun eigen focus-
gebied. Voor mij ligt die focus op 
veiligheid. Tussen de Neherkade 
en het water dat er naast ligt, 

Vraag Michel Briaire naar een bijzonder project en hij somt er 
moeiteloos tien op. ‘Maar de herinrichting van de Neherkade 
in Den Haag heeft bij mij een speciale plaats. Het was mijn 
eerste project als veiligheidskundige bij de divisie Infra. 
Het eindresultaat was geweldig, maar de bouw kende 
wel een groot dieptepunt.’

zat geen afscherming. 
Ik heb het team ervan 
overtuigd daar een hek-
werk te plaatsen,’ zegt Briaire.

Ondanks alle voorzorgsmaatre-
gelen ging het op 26 juni 2014 
toch vreselijk mis. Briaire: ‘Een 
vrachtwagen met zand is tijdens 
het achteruit rijden op het bouw-
terrein over een bouwplaatsme-
dewerker heen gereden. Het 
slachtoffer heeft het ongeluk niet 
overleefd.’ Dit ongeval was een 
van de aanleidingen voor Dura 
Vermeer om de zogenoemde 10 
levensreddende regels op te stel-
len. ‘Het gaat om hele basale, 
maar belangrijke regels. Zorg dat 
je bevoegd bent voor het werk 
dat je doet, houd je omgeving in 
de gaten en zorg dat je zelf gezien 
wordt, om er drie te noemen.’

Voor Briaire is het 
ongeval het bewijs dat 

voortdurende aandacht voor 
veiligheid noodzakelijk is. Die 
structurele aandacht probeert 
hij op zijn eigen manier bij men-
sen tussen de oren te krijgen: 
‘Veel ongevallen komen voort uit 
houding en gedrag. Ik ga daar-
om met mensen in gesprek. Ik 
probeer het veiligheidsbewust-
zijn te vergroten.’

Briaire vindt dat hij als veilig-
heidskundige echt een bijdra-
ge aan een project kan leveren. 
‘Maar in mijn eentje maak ik 
het niet veiliger. Veiligheid is de 
verantwoordelijkheid van ieder-
een op de bouwplaats.’  

‘ELKE EURO DIE JE 
 IN VEILIGHEID INVES-
TEERT, VERDIENT 
ZICH DUBBEL EN 
DWARS TERUG’

‘VEILIGHEID IS DE 
VERANTWOORDELIJK-
HEID VAN IEDEREEN 
OP DE BOUWPLAATS’

gen dat alle partijen het gevoel 
hebben dat ze deze klus geza-
menlijk moeten klaren. We letten 
op elkaar en spreken elkaar aan 
als dat nodig is. Vandaar dat we 
al 73.500 uren zonder ongeval 
aan dit project hebben gewerkt.’ 

Dat veiligheid bij Pontsteiger 
boven geld en planning gaat, 
betekent volgens Van den Oord 
niet dat het project duurder uit-
valt. ‘Elke euro die je in vei-
ligheid investeert, verdient zich 
dubbel en dwars terug. Door 
de veiligheid te borgen en te 
handhaven, voorkom je financi-
ele gevolgen van ongevallen en 
verzuim. Dus uiteindelijk kost 
veiligheid geen geld, het levert 
geld op.’  

ALLES WAT JE 
AANDACHT GEEFT 
GROEIT!

DE VEILIGHEIDSKUNDIGE EN ZIJN PROJECT

WAAROM MOET IK M’N HELM OP BIJ  
INPANDIGE RENOVATIEWERKZAAMHEDEN? 
We hebben een helmplicht op al onze bouwplaatsen, dus ook bij 

inpandige renovaties waarbij geen kraanbewegingen zijn. Het 

kan zomaar gebeuren dat je ergens tegenaan stoot of onbe-

doeld iets tegen het hoofd krijgt.  

VRAAG & ANTWOORD

DIRECTEUR IN DE BLUBBER 

Veiligheid op de bouwplaats raakt ons allemaal. Om te zorgen 
dat ook de mensen hoog in de ‘Dura Vermeer-boom’ weten 

wat er buiten speelt, zetten alle divisiedirecteuren van Dura 
Vermeer en directieleden van de werkmaatschappijen minimaal 
twee keer per jaar een helm op en bezoeken zij een project. 

Ze komen niet voor de koffie, maar voeren een veiligheidsin-
spectie uit. Uiteraard controleren de (divisie)directeuren niet 
zoals een veiligheidskundige dat zou doen, maar ze bevragen 
wel timmerlieden en uitvoerders over het onderwerp. Deze 
meetmomenten geven de directie extra inzicht in wat goed gaat 
en wat beter kan. 

Loopt er een directeur over jouw bouwplaats en wilde je altijd al 
iets kwijt over veiligheid? Dit is je kans, spreek hem of haar aan!  

HOE KUN JE EEN 
WANDKIST VEILIG 
PARKEREN?
We hebben afgesproken 

dat we wandkisten altijd 

parkeren in een juk dat 

daarvoor bedoeld is. Als dit 

niet mogelijk is, zet het dan 

vast met kettingen of span-

banden aan een voldoende 

sterk ankerpunt of koppel 

de kisten aan elkaar.  

VRAAG & ANTWOORD

Deze kleine noodvoorziening 
is simpel in gebruik, maar 

kan een groot verschil maken. 
In de fluorescerende sticker zit 
een papiertje waarop je je naam 
kunt schrijven, net als eventueel 
medicijngebruik, allergieën en 
het telefoonnummer van bijvoor-
beeld je partner. Allemaal zaken 
die van belang zijn als je betrok-
ken raakt bij een incident op de 
bouwplaats. 

HELM ALS 
VISITEKAARTJE

Vul het formuliertje dus in en plak 
het op de zij- of achterkant van 
je helm. Als het nodig is, zien 
andere bouwplaatsmedewerkers 
of ambulancepersoneel in een 
oogopslag met wie ze te maken 
hebben en waar ze rekening mee 
moeten houden. Een kleine moei-
te, met groot resultaat als het 
erop aan komt! 

HOE MOETEN GAS- 
FLESSEN WORDEN 
VERVOERD?
Gasflessen vervoer je bij 

voorkeur rechtop of onder 

een hoek van 30 graden. 

Als dit niet kan, mogen gas-

flessen onder voorwaarden 

liggend vervoerd worden. 

Voor gebruik moeten ze 

daarna minimaal een uur 

rechtop staan.  

VRAAG & ANTWOORD

Jij werkt natuurlijk 
altijd veilig. Dus jou zal 
niet zo snel iets over-
komen. Maar wat als het 
onverhoopt toch een keer 
misgaat op de bouwplaats? 
Weten je collega’s dan wel dat 
jij suikerziekte hebt? Of hoe ze 
het thuisfront kunnen berei-
ken? Speciaal hiervoor heeft 
iedereen van Dura Vermeer 
een helmsticker. 

VEILIGHEID LEVERT 
JUIST GELD OP

‘ZWAARTEKRACHT IS SINDS JAAR
EN DAG DE GROOTSTE VIJAND VAN EEN
BOUWPLAATS MEDEWERKER’

VIJF
Dura Vermeer werkmaatschappijen staan in de 
top 10 hoogst scorende bedrijven op het gebied  
van Veiligheid.

TIP: beschrijf het papiertje met een 
waterbestendige pen om te zorgen dat de 
tekst ook na een paar natte dagen nog 
steeds goed leesbaar is. 

‘Tien jaar geleden liepen wij de hele dag achter mensen aan: 
zet je helm op, doe een stofkap voor... Nu komen ze de keet 
inlopen om handschoenen te vragen’

Pieter Visser, algemeen manager Advies bij Aboma



8%
Bijna acht procent van alle 
bouwplaatsmedewerkers krijgt jaarlijks 
te maken met een arbeidsongeval.

Een Automatische Externe 

Defibrillator (AED) is een 

draagbaar apparaat dat het 

hartritme weer kan herstel-

len bij een hartstilstand. 

Weet waar hij hangt! 

AED VERBANDDOOS

Bouwstoffen vormen een 

gezondheidsrisico. Wat ge-

bruik je voor het bescher-

men van je ademhaling?  

Op de gevaarlijke stoffen-

kaart kun je ‘t lezen!

STOFFENKAART

Waar vind je een AED of 

EHBO-trommel? Vanaf 

welke punt zijn helm en 

veiligheidsschoenen ver-

plicht? Signaleringsborden 

wijzen je de weg. 

SIGNALERING

Stofkapjes beschermen  

je tegen stofdeeltjes die 

schadelijk zijn voor de 

luchtwegen. Zelfs de aller-

kleinste deeltjes worden 

tegen gehouden. 

STOFKAP

Als het nodig is, kun je je 

ogen uitspoelen met water 

uit de oogspoelfles. Zorg 

dat je de instructies op de 

fles kent. 

OOGDOUCHE

Een speciaal veiligheids-

harnas beschermt bij 

vallen van hoogte. Speciale 

valdempers vangen de 

valenergie op. 

VEILIGHEIDS-
HARNAS

Er hangt altijd minimaal  

1 brandblusser in de keet. 

Deze is met een beugel 

aan de wand bevestigd. 

Gebruikt? Vervangen! 

BRANDBLUSSER

In elke keet moet een 

complete EHBO-koffer aan-

wezig zijn. BHV-er? Check 

regelmatig of de koffer nog 

vol is. 

IS JOUW KEET 
COMPLEET?
Een bouwkeet is altijd uitgerust met een aantal belangrijke voorzieningen 
op het gebied van veiligheid. Waarschijnlijk ga je er ook gewoon vanuit dat 
die aanwezig zijn. Maar hoe compleet is jouw keet eigenlijk? 
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Betontimmerman Evert Romkes (44) is al zijn hele leven liever 
buiten bezig dan dat hij in de schoolbanken zit. Toch besloot hij 
twee jaar geleden weer in de schoolbanken te kruipen. Na tien 
jaar timmeren liet hij zich omscholen tot veiligheidskundige. 
Vorige maand haalde Evert zijn diploma.

VAN TIMMERMAN 
TOT VEILIGHEIDS-
KUNDIGE

E vert begon zijn carrière 
bij Dura Vermeer in 2003 
als betontimmerman. Dat 

deed hij met veel plezier. ‘Maar ik 
kreeg last van een pijnlijke knie. 
Als betontimmerman werkte ik 
in de meest onmogelijke posities 
op de meest onmogelijke plek-
ken. Ik kwam steeds moeizamer 
omhoog.’

Hoewel zijn uitvoerder Evert 
meermaals adviseerde een arts te 
bezoeken, stelde de timmerman 
een doktersbezoek steeds uit. Dat 
kostte hem uiteindelijk zijn knie. 
‘Ik dacht steeds, die dokter komt 
wel. Tot ik door mijn knie heen 
ging en niets meer kon.’

De verwaarloosde voetbalknie 
waar Evert mee bleek te kam-
pen moest worden vervangen. 
‘Op mijn 42ste had ik opeens een 
kunstknie. Mijn werk als timmer-
man kon ik niet meer doen.’

Het was even moeilijk te accep-
teren, maar Evert bleef niet bij 
de pakken neerzitten. Na een 
loopbaantraject besloot hij een 
opleiding tot veiligheidskundige 

te volgen. ‘Dat was een dag per 
week, de overige dagen kon bij 
Dura Vermeer het geleerde in de 
praktijk brengen.’

Met zijn diploma inmiddels op 
zak controleert Evert nu of zijn 
voormalige bouwplaatscollega’s 
zich wel aan de veiligheidsvoor-
schriften houden. ‘Ik kijk nu heel 
anders naar de bouwplaats en 
merk dat ik als timmerman zelf 
ook niet altijd even veilig bezig 
was.’

Hoewel Evert niet geheel vrij-
willig veiligheidskundige werd, 
is hij nu erg blij met zijn func-
tie. ‘Omdat ik van buiten kom, 
nemen mensen me serieus. Zij 
doen al jaren hetzelfde werk, dan 
is het fijn als iemand met een 
frisse blik naar de veiligheid kijkt. 
En ik vind het fijn om bij te dra-
gen aan de veiligheid.’   

‘ALS BETONTIMMER-
MAN WERKTE IK IN 
DE MEEST ONMOGE-
LIJKE POSITIES OP DE 
MEEST ONMOGELIJKE 
PLEKKEN’

W ie als werknemer van Dura Vermeer 
of van een onderaannemer toegang 

wil krijgen tot een bouwterrein moet voor-
af worden aangemeld. De werkgever moet 
niet alleen alle persoonsinformatie ver-
strekken, maar ook aantonen dat de werk-
nemer de juiste veiligheidsopleidingen 
heeft gevolgd. 

Daarna is het aan de werknemer om de 
Dura Vermeer veiligheidsfilm te bekijken. 
Wie geen Nederlands spreekt, kan kiezen 

uit vier andere talen. Na het zien van de 
film moeten 7 van de 10 toetsvragen juist 
worden beantwoord. 

Op de eerste werkdag moet iedere bouw-
plaatsmedewerker zich identificeren. Als 
het identiteitsbewijs in orde blijkt, wordt 
van iedere werknemer een vingerscan 
gemaakt. Deze scan genereert een uniek 
nummer. Via dat nummer krijg je toegang 
tot de bouwplaats. Als het scanapparaat 
de persoon herkent, gaat de poort open. 
Anders niet.

‘Dankzij dit systeem weten we niet alleen 
wie op de bouwplaats aanwezig is, maar 
ook dat deze persoon aan de opleidingsei-
sen voldoet en onze veiligheidsfilm gezien 

WEET WIE JE BINNENHAALT

en begrepen heeft,’ zegt KAM-manager 
Ronald de Groot van de divisie Bouw en 
Vastgoed. ‘Aan de hand van het systeem 
kunnen we ook uren registreren en weten 
we dat niemand is achtergebleven bij 
eventuele calamiteiten.’
De controles worden toegepast op 23 pro-
jecten van de divisie Bouw en Vastgoed en 
op een aantal af te sluiten projecten van de 
divisie Infra.  

Op een bouwterrein wil je alleen men-
sen die er ook echt horen én die de 
veiligheidsregels kennen. Om die reden 
werkt Dura Vermeer met strenge toe-
gangscontroles. 

In de omgeving van de school 
bouwde Dura Vermeer een 

viaduct. De opdracht voor deze 
zogenoemde ongelijkvloerse 
kruising komt van de provin-
cie, die de doorstroming en ver-
keersveiligheid wil verbeteren. 
Tijdens de bouwwerkzaamhe-
den worden fietspaden tijdelijk 
verlegd, waardoor ook fietsroutes 

SCHOLIEREN ERVAREN 
GEVAAR DODE HOEK

richting de school veranderen. 
Om ongelukken tussen fietsende 
leerlingen en vrachtwagens te 
voorkomen, gaf Dura Vermeer 
de scholieren ‘dode hoek-educa-
tie’. Gedeputeerde Eric Geurts 
(PvdA, Verkeersveiligheid): ‘Ver-
keersveiligheid staat hoog op 
onze agenda. Bij wegenprojecten 
vragen we aannemers al in de 

aanbestedingsfase na te denken 
over de verkeersveiligheid tijdens 
de bouw. Dura Vermeer heeft 
daarop ingespeeld met deze bij-
eenkomst voor scholieren.’

Na de bijeenkomst op de Trevi-
anum Scholengroep waren leer-
lingen van drie andere scholen 
in Sittard aan de beurt.  

Scholieren van de Trevianum Scholengroep in Sittard-Geleen 
hebben tijdens een interactieve bijeenkomst ondervonden hoe 
groot de dode hoek van een vrachtwagen is. Dura Vermeer 
organiseerde de bijeenkomst met de gemeente en de provincie 
Limburg. 

MIJN KUNSTSTOF  
VEILIGHEIDSBRIL  
VERTROEBELT MIJN 
BEELD. MOET IK HEM 
WEL DRAGEN? 
De vertroebeling komt door 

de bolling in het glas. Het is 

belangrijk dat je je ogen goed 

beschermt op het moment dat je 

werkzaamheden uitvoert waarbij 

je ogen een risico lopen. Dura 

Vermeer biedt de mogelijkheid 

om bij de opticien een veiligheids-

bril zonder corrigerend veilig-

heidsglas te laten aanmeten. 

Je hebt dan geen last meer van 

vertekening.  

VRAAG & ANTWOORD

SAMEN VEILIG  DURA VERMEER

LEVENSREDDEND GEDRAG

9

IK LUISTER EN BEN ALERT
Zorg dat je waarschuwings- en alarmsignalen kunt horen.  

Bel uitsluitend als het echt moet en dan alleen op een veilige plek.

‘Ik kijk nu heel anders naar de bouwplaats en  
merk dat ik als timmerman zelf ook niet altijd 
even veilig bezig was’

Evert Romkes, vroeger betontimmerman tegenwoordig veiligheidskundige

IK WERK NIET ONDER INVLOED 
VAN ALCOHOL EN DRUGS
Werk of rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen 
die het reactievermogen beïnvloeden.

LEVENSREDDEND GEDRAG
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SAFETY FENCE
Dankzij de schuifpoortconstructie Safety 

Fence van Dura Vermeer kunnen 

spoorwerkers het spoor niet meer op 

lopen. Maar als een trein moet worden 

ontruimd op een traject waar aan 

het spoor wordt gewerkt, kunnen de 

hekken door treinreizigers wel worden 

gepasseerd.

Op het Project Nieuwbouw Ziekenhuis Scheemda is 

een mooi voorbeeld te zien van de combinatie van 

innovatief en Bewust Veilig. Voor het bevoorraden 

op verdiepingsniveau zijn speciale kantelende 

hekwerken bedacht die het mogelijk maken 

deze werkzaamheden veilig uit te voeren!

Dura Vermeer schoort prefabwanden, kolommen en wandkisten 
naar betonvloeren alleen nog met het zogenoemde breekkopanker 
en verplicht ook haar onderaannemers daarmee te werken. Een 
herkenbare rode knop en een groen ringetje moeten ongelukken 
voorkomen. 

SAMEN VEILIG  DURA VERMEER

IK WERK VEILIG OP HOOGTE (EN DIEPTE)
Bescherm jezelf tegen valgevaar. Houd veiligheidsvoorzieningen zoals 

randbeveiliging en afdekking van vloersparingen in stand.

11

LEVENSREDDEND GEDRAG

IK ACCEPTEER AANGESPROKEN  
TE WORDEN EN SPREEK AAN
Als iemand je aanspreekt, sta er dan open voor. Zie je zelf iemand 
onveilig werken, spreek hem of haar daar dan op aan.

SAMEN VEILIG  DURA VERMEER10
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A ls het anker voldoende is 
aangedraaid, breekt de rode 

knop eraf. Om het anker los te 
draaien, moet eerst een groen 
ringetje worden verwijderd. ‘Een 
anker zonder rode kop zit goed 
vast. Mist het groene ringetje? 
Dan is de veiligheid niet geborgd,’ 
zegt Ronald de Groot, KAM-ma-
nager bij de divisie Bouw en Vast-
goed. ‘Zo weet je dus altijd of de 
situatie veilig is.’

Het aanbrengen van ankers is 
mensenwerk. Daar komt bij dat 
de omstandigheden op een pro-
ject vaak anders zijn dan waar de 
ankerleverancier rekening mee 
houdt. ‘Denk aan de dikte van 
de druklaag en het vloertype. Is 
er wel altijd een momentsleutel 
voorhanden? Allemaal variabe-
len die van invloed kunnen zijn 
op de kracht die het anker kan 
opnemen.’ 

Om nieuwe ongevallen te voor-
komen is Dura Vermeer met 
twee ankerleveranciers 

zelf testen gaan uitvoeren. ‘We 
hebben inmiddels onder verschil-
lende omstandigheden duizen-
den ankers geboord in allerlei 
vloeren en onze bevindingen in 
kaart gebracht.’ Het resultaat van 
deze praktijkmetingen is in spe-
ciale afschoorinstructies opgeno-
men. Aan de hand hiervan is vast 
te stellen welke kracht een anker 
in de praktijk kan opbrengen.

Uit deze testen is een voor-
keursanker gekomen. ‘Dit anker 
is een stuk duurder dan een stan-
daard anker. Maar wij willen niet 
dat een prefabwand, -kolom of 
wandkist omvalt. Dat is ons heel 
wat waard!’ 

Om de veiligheid verder te ver-
groten, blijft Dura Vermeer de 
komende jaren ankers 
testen.  

3D PRINTEN  
HELPT VEILIGER  
TE WERKEN

FOOL PROOF ANKER

Om iedereen maximaal mee 
te nemen in hoe een werk 

vorm krijgt, worden bij onze 
beton- en waterbouw activiteiten 
gewerkt met 3D geprinte schaal-
modellen.

Voor een complex betonwerk bij 
Tata Steel zijn hiermee de eer-
ste ervaringen opgedaan. Op dit 
werk zijn bijna 300 projectintro-
ducties geweest en hebben deze 
schaalmodellen iedereen nog 
beter inzicht gegeven waar zij 
werkzaamheden zouden verrich-
ten en in welke omgeving ze 
terecht zouden komen.

Na deze positieve ervaring is er 
voor een nieuw werk wederom 
gekeken wat hierin de mogelijkhe-
den zijn. Binnen het onderhouds-  
contract voor de Kop van Noord- 
Holland wordt bij zes bruggen het 
dek vervangen en verbreed.

Voor deze werkzaamheden is in 
3D een uit modules opgebouwd 
schaalmodel geprint. Hierdoor 
kan inzichtelijk gemaakt worden 
hoe de stappen van het vervan-
gen van het dek verlopen. Dit 
geeft iedereen die bij het werk 
betrokken is maximaal inzicht 
in de werkzaamheden die plaats 
vinden en zal daarmee de veilig-
heid ten goede komen.   

Veel projecten worden tegenwoordig digitaal in 3D uitgewerkt. 
Door hier ook 3D faseringplannen van te maken, geeft dit goed 
inzicht in werken.

INNOVATIES

KANTELEND HEKWERK

Dankzij de mobiele BHV-zuil 

gaat na een ongeval geen 

kostbare tijd meer verloren. 

Door de zuil op elke verdieping 

neer te zetten, is altijd een 

EHBO-trommel of brandblusser 

binnen handbereik. En hoef je 

dus niet de hele bouwplaats 

meer over. 

Dankzij de app Gappless op de iPad hoeven uitvoerders projectregis-

traties en inspecties niet meer op papier te doen. Dankzij de digitale 

omgeving kunnen foto’s meteen worden geüpload en complete dos-

siers met één druk op de knop naar een emailadres worden verzonden.

GAPPLESS APP

WELKE WITTE HIJSBANDEN MAG IK 
GEBRUIKEN?
Onlangs is besloten dat witte hijsbandjes die vaak worden 

meegeleverd met de vracht alleen gebruikt mogen worden 

voor het eenmalig lossen van de vrachtwagen. Alle hijsbewe-

gingen over de bouwplaats doen we met eigen hijsmiddelen.   

VRAAG & ANTWOORD
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Op het weekbord komen alle 

ontwikkelingen op de bouwplaats 

voorbij. Van planning tot veiligheid. 

Op het whiteboard wordt zowel 

vooruitgeblikt als teruggekeken. 

Elke week weer, om te leren van wat 

goed gaat en van wat beter kan.  

WEEKBORD

Wanneer bij een ongeval of brand op 

hoogte vluchtwegen zijn belem-

merd of een slachtoffer niet met 

een bouwlift of via het trappenhuis 

vervoerd kan worden biedt 

de calamiteiten container 

uitkomst. Met een torenkraan 

kan de container snel naar de 

ongevalsplek worden gehesen.

CALAMITEITENCONTAINER

Dochteronderneming Advies- en 

ingenieursbureau Advin bedacht een 

scanauto. Dankzij deze innovatie hoeven 

drukke wegen ‘s nachts niet meer worden 

afgezet om metingen te doen. Met 120 

kilometer per uur kunnen scheuren in het 

asfalt, overhangende takken, versleten 

witte strepen in kaart worden gebracht. 

LIGHT VEST

SCANAUTO

Op de Veiligheidskaarten is kort en bondig omschreven 

hoe je bepaald materieel veilig monteert, plaatst 

en gebruikt. Vaak aangevuld met handige tips 

en onmisbare specificaties. Ze zijn er voor 

rolsteigers, torenkranen etc.

VEILIGHEIDSKAART

LAAD- EN LOSSTEIGER

Vierentwintig LED’s maken je niet 

alleen gezien in het donker, maar 

het Light Vest van Saferail maakt 

werken in het donker probleem-

loos dankzij de grote, zeventraps 

regelbare en schaduwloze lichtop-

brengst. De ingebouwde oplaadba-

re accu gaat zo’n 80 uur mee.

STAALSTORTKOKER

De stalen kolommen waarin beton 

wordt gestort, zijn verankerd aan 

een container waarop randbevei-

liging is aangebracht. Zo ontstaat 

een veilige werkplek. Als het beton 

is gestort, worden de kolommen in 

het werk gehesen en geplaatst.

Dura Vermeer heeft twee asfaltcentrales volledig in eigen bezit. En in nog eens vier 
een aandeel. Hoewel hier dagelijks risicovol werk wordt gedaan, is er al jaren geen 
ongeluk gebeurd. De veiligheidsvoorschriften zijn dan ook streng.

GEEN ONGEVALLEN  
OP ASFALTCENTRALES

D oordat Dura Vermeer beschikt 
over eigen asfaltcentrales kun-
nen eigen asfaltmengsels worden 

ontwikkeld en getest. ‘Groot voordeel is 
dat we hierdoor onze projecten kunnen 
voorzien van asfalt tegen concurrerende 
prijzen,’ zegt Roland Bouwman, directeur 
Asfalt bij Dura Vermeer.

Een nadeel van de centrales is dat de 
veiligheidsrisico’s er groot zijn. ‘Op het 
terrein is veel vrachtverkeer en er rijdt 
altijd een laadschop rond,’ licht Bouwman 
toe. ‘In de centrale zijn veel draaiende 
elementen. Denk aan transportbanden, 
grote trommels, mengbakken, kettingen 
en tandwielen.’

In de winter, als er geen productie is, wor-
den revisies uitgevoerd. Dit zijn risicovolle 
werkzaamheden, waarbij mensen in zo’n 

vier tot zes weken onder andere in rela-
tief kleine ruimtes versleten onderdelen 
vervangen, zodat de centrale weer een 
seizoen storingsvrij kan produceren.

Omdat de veiligheidsrisico’s groot zijn is 
er ook veel aandacht voor veiligheid in en 
rond de asfaltcentrales. ‘Het vrachtverkeer 
wordt zoveel mogelijk van de operatione-
le werkzaamheden gescheiden en er zijn 
veiligheidsroutes aangebracht. Draaiende 
elementen zijn afgeschermd met veilig-
heidsroosters en elektrische motoren zijn 
voorzien van werkschakelaars. De centra-
les worden jaarlijks gekeurd op veiligheid 
door Aboma.’

Daarnaast zijn er uitgebreide werkinstruc-
ties. ‘Die moeten eerst worden doorlopen 
voordat je aan de slag gaat. Voordat bij-
voorbeeld met de revisie begonnen wordt, 
moeten alle monteurs een meeting over 
veiligheid bijwonen.’ 

Bij het opstarten van de centrale moet 
altijd eerst een veiligheidsprocedure wor-
den doorlopen. ‘Na een calamiteit kan de 
centrale niet opgestart worden voordat 
alles is veiliggesteld.’ 

Ook van de mensen zelf wordt verwacht 
dat ze serieus met veiligheid omgaan. 
PBM’s dragen is verplicht en onveilige 

situaties worden direct gemeld. Tijdens de 
werkzaamheden in kleine ruimtes worden 
‘wachters’ ingezet. Deze mensen houden 
wacht bij de ingang van de ruimtes en 
geven gereedschappen aan. ‘Hun voor-
naamste taak is het bewaken van de vei-
ligheid van de monteurs.’

De inspanning op het gebied van veilig-
heid loont. Door de hoge veiligheidsmaat-
regelen is er bij de centrales al jaren geen 
ongeval meer gebeurd.  

‘NA EEN CALAMITEIT KAN DE 
CENTRALE NIET OPGESTART 
WORDEN VOORDAT ALLES IS 
VEILIGGESTELD.’

IS HET ECHT NODIG OM 
DIE LMRA TOE TE  
PASSEN? IK DOE HET 
ALTIJD ZONDER EN HET 
GAAT STEEDS GOED.
Het is echt nodig om je LMRA te 

houden, want iedere situatie is toch 

weer anders. Ook al doe je het al 

lang en gaat ’t steeds goed, er komt 

een keer een moment dat het nét 

niet goed gaat en loopt het dan  

juist verkeerd af met alle gevolgen 

van dien.  

VRAAG & ANTWOORD

‘Na een calamiteit kan de asfaltcentrale niet opgestart 
worden voordat alles is veiliggesteld’ 73.500

uren zijn er inmiddels zonder 
ongeval gewerkt aan het 
Pontsteiger-project.

bouwprojecten werden door directieleden  
van Dura Vermeer voor een veiligheidsinspectie 
bezocht in 2016.

Ronald Bouwman, directeur Asfalt bij Dura Vermeer

BHV-ZUIL

Dankzij de innovatieve laad- en 

lossteiger kunnen breedplaat-

vloeren en kanaalplaatvloeren 

veiliger van de vrachtwagen ge-

haald worden. Vanaf de steiger 

kan iemand zich aanhaken aan 

een spankabel en via een deur-

tje op de kanaalplaten stappen 

die op de vrachtwagen liggen.



onderzoek kunnen we niet direct 
conclusies verbinden. Daarvoor 
is aanvullend onderzoek nodig. 
Maar wat ons betreft was dit 
een eerste aanzet om eventuele 
gezondheidsrisico’s in kaart te 
brengen, zodat we ze kunnen 
verkleinen als dat nodig blijkt.’   

OP STEEDS MEER 
BOUWPLAATSEN 
WORDT OM MIJN 
VINGERSCAN 
GEVRAAGD, MAG 
DAT?
Ja, dat mag. Jouw werk-

gever kan een toegangs- 

of tijdregistratiesysteem 

gebruiken dat werkt op 

basis van een scan van je 

vinger. Dit soort biome-

trische systemen slaan 

de afdruk niet op, alleen 

een versleutelde code. 

Met deze code kan jouw 

werkgever nagaan of jij 

het bent. De wet vereist 

dat zo’n systeem goed is 

beveiligd.  

VRAAG & ANTWOORD
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VisiLite™ EVOLite®   AHV860-000-800  

VisiLite™ Multi: Fits EVO® 2/3/5 AHV855-000-800

VERLICHTING
SYSTEEM VOOR EVOLUTION® HELMEN
De Visilite™ is ontwikkeld om de zichtbaarheid 
van werknemers te vergroten, zonder daarbij 
andere collega’s te verblinden.

ONDERZOEK NAAR 
BLOOTSTELLING AAN 
KWARTSSTOF

Kwarts zit in zand en in 
de meeste natuurlijke 

gesteenten, dus ook in veel 
bouwmaterialen. Voorbeelden 
van materialen met een hoog 
kwartsgehalte zijn zandsteen, 
kalkzandsteen, cellenbeton en 
betonsteen. Bij het zagen van 
beton, het frezen van sleuven 
in bouwblokken, het doorslijpen 
van stenen en andere bewerkin-
gen van kwartshoudend materi-
aal komt kwartsstof vrij. 

Het inademen van kwartshou-
dende stof kan ernstige lon-
gaandoeningen veroorzaken. 
Kwarts is daarom opgenomen 
op de lijst met kankerverwek-
kende stoffen. Hoe meer stof is 

Van asbest is algemeen bekend dat het gevaarlijk is. Veel min-
der mensen weten dat ook kwartsstof schadelijk is. Om risico’s 
zoveel mogelijk te verkleinen, onderzoekt Dura Vermeer Bouw 
Heyma in welke mate bouwplaatsmedewerkers en bewoners 
tijdens werkzaamheden aan kwartsstof worden blootgesteld. 

ingeademd, des te meer scha-
de ontstaat. Die schade is niet 
meer te herstellen. 
Om risico’s zoveel mogelijk te 
beperken, werkt Dura Vermeer 
aan de hand van strenge, wet-
telijke richtlijnen. ‘Maar er bleek 
nooit te zijn onderzocht in welke 
mate bouwplaatsmedewerkers 
en bewoners ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen worden bloot-
gesteld aan kwartsstof,’ zegt 
Maurice van der Ven, KAM- 
adviseur bij Dura Vermeer Bouw 
Heyma. ‘Daarop hebben wij 
besloten om metingen te doen.’

De eerste metingen zijn onlangs 
verricht tijdens een project in 
Leiden. Van der Ven: ‘Aan dit 
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IS AL DIE AANDACHT VOOR FIJN STOF NOU 
NIET WAT OVERDREVEN? 
Op korte termijn heb je niet snel last van fijnstof en daardoor lijkt 

al die aandacht misschien wat overdreven. Maar bij het verrichten 

van fysieke arbeid komt fijnstof diep in je longen en kan daar op 

termijn wel schade veroorzaken. Gebruik de stofafzuigingen en 

indien nodig een mondkapje.  

VRAAG & ANTWOORD

Jarenlang is asbest gezien als 
een perfect bouwmateriaal. 

Goedkoop, hittebestendig, kei-
hard en bijna overal in te verwer-
ken. En dat is dan ook gebeurd. 
Asbest kan onder meer zitten 
in stelplaatjes, raamkit en plaat-
materiaal. Inmiddels weten we 

LEVENSGEVAARLIJKE 
ASBEST HERKENNEN 

dat asbestvezels kankerverwek-
kend zijn. Hoewel het gebruik 
nu verboden is, komen vooral 
renovatiemedewerkers nog gere-
geld asbest tegen. Verwacht en 
onverwacht. Dat kan tot onveilige 
situaties leiden.
 
Om risico’s zoveel mogelijk te 
verminderen, traint Dura Ver-
meer alle uitvoerende renovatie-
medewerkers. Tijdens de trainin-
gen leren zij over de gevaren van 
asbest, hoe het te herkennen en 
wat te doen als je erop stuit. 
De asbesttrainingen duren een 
dag en worden gegeven door 
Aboma.  

Iedereen weet dat asbest levensgevaarlijk kan zijn. Hoewel dit 
bouwmateriaal in Europa al jaren verboden is, zit het nog wel in 
veel oude gebouwen verwerkt. Dura Vermeer traint alle uitvoe-
rende medewerkers van de onderhoud- en renovatiebedrijven in 
het herkennen van asbest. 

ADVERTENTIE

1  A  Adembescherming gebruiken
 B Zuurstofgehalte laag 
 C  Pas op, besmettingsgevaar
 D Pas op giftige dampen

2  A  Pas op brandbare gassen
 B Schuimblusser 
 C Koolzuurblusser 
 D  Brandblusmiddelen aanwezig

3  A Geen toegang, Mengstation 
 B Pas op, bijtende stoffen
 C Pas op, hete vloei stoffen
 D Tappunt voor ontkistingsolie

4  A  Verboden emmers te vullen
 B  Let op, geen drinkwater
 C  Verboden kopjes te vullen 
 D  Zonder lekbak niet gebruiken

5  A  Irriterende/Schadelijke stof
 B  Pas op, spoorwegovergang
 C  Verboden de ruimte te betreden
 D Giftige stof

6  A Bidet aanwezig
 B  Bezem is hier toegestaan
 C Oogspoelfles
 D Doucheruimte

7  A Brandbare stof
 B Oxiderende stof
 C Explosieve stof
 D Gasflessen aanwezig

8  A Pas op, spinnen
 B  Verboden voor hartpatiënten
 C  Gezondheidsschade op termijn
 D  Donkere ruimte, gebruik helmlamp

9  A  Gescheiden toegang verplicht
 B Doucheruimte
 C Toiletten
 D  Pas op bij openen deur

10  A Toegang tot de lift
 B  Pas op, sparing aanwezig
 C  Vluchtweg, nooduitgang
 D  Let op, vallende voorwerpen

11  A  Veiligheidslaarzen verplicht
 B  Alleen toegang voor schoenen 

zonder veters
 C  Veiligheidsschoeisel verplicht
 D Witte laarzen verplicht

12  A  Handen wassen.
 B  Deze ruimte schoonmaken
 C  Pas op, gevaar voor beknelling
 D Pas op, niet betreden

Wil je een Visilite verlichtingssysteem voor je bouwhelm winnen? Los 

dan onderstaande puzzel op. De twaalf bordjes kom je veelvuldig op de 

bouwplaats tegen, maar wat betekenen ze ook alweer precies? Stuur je 

antwoorden voor 17 april naar veiligheid@duravermeer.nl en ding mee 

naar de hoofdprijs.
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PRIJSVRAAG

WIN EEN

261 projecten werden door Aboma 
bezocht in 2016.
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